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Τπεχζπλνη Έθδνζεο Οδεγνχ πνπδψλ 
 

Καζεγεηάο Γ. ΓεσξγηΪδεο Πξφεδξνο ηνπ Σκάκαηνο  

Καζεγεηάο Γ. ΐαγελΪο Πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπάο Ώλακφξθσζεο 

Κσλζηαληέλα ΜΪξθνπ Αηνηθεηηθφο ππΪιιεινο 

Βηξάλε Κφζζπβα Αηνηθεηηθφο ΤπΪιιεινο 

ΏζαλΪζηνο Γψηνο Αηνηθεηηθφο ΤπΪιιεινο 

 

 
Δ ζχληαμε θαη ε κνξθνπνέεζε ηνπ νδεγνχ ζπνπδψλ Ϋγηλε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκάκαηνο 

Καζεγεηά Γηψξγν ΓεσξγηΪδε. Δ θσδηθνπνέεζε ησλ καζεκΪησλ ζηεξέρζεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

Ϋθδνζε πνπ Ϋγηλε κε επζχλε ηνπ Καζεγεηά Γ. ΐαγελΪ θαη ζηελ αξρηθά Ϋθδνζε ηνπ Π.Π...  Δ 

ζχληαμε ηνπ νδεγνχ ζπγγξαθάο εξγαζηψλ Ϋγηλε απφ ηνλ νκφηηκν Καζεγεηά Ε. ΓΫξβα. Σελ Ώγ-

γιηθά Ϋθδνζε ηνπ πέλαθα καζεκΪησλ θαηΪ Σνκεέο επηκειάζεθαλ ε Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Βηξ. 

Κακπεξέδνπ θαη ην κΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Ώηθ. ΚΪθθαβα Γηα ηηο δηνξζψζεηο ηνπ θεηκΫλνπ θαζψο θαη 

γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ θσδηθψλ, ησλ δ.κ., ησλ π.κ. ηνπ ε.θ.  θαη ησλ ηέηισλ ησλ καζεκΪησλ ζπλεξ-

γΪζηεθαλ ε ΓξακκαηΫαο θ. Θ. ΑηαθΪθε, ε θ. Κσλζηαληέλα ΜΪξθνπ θαη ν θ. ΘαλΪζεο Γψηνο. 

 
 

Σν λΫν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Π..) εγθξέζεθε απφ ηηο Γ.. ηεο 7 & 8 Ενπιένπ 

2009 θαη επηθπξψζεθε ηεο 28 Ώπξηιένπ 2010. Δ ηξνπνπνέεζε απηά ζηεξέρζεθε ζηηο ζρεηηθΫο 

απνθΪζεηο ηεο επηηξνπάο αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνπηπρηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ (Π.Π..) 

θαη ζηηο πξνηΪζεηο πνπ θαηαηΫζεθαλ ζηε Γ.. απφ κΫιε ΑΒΠ θαη ην θνηηεηηθφ ζχιινγν. ηελ 

παξνχζα  ηνπ κνξθά ην Π.Π.. ηζρχεη απφ ην επηΫκβξην ηνπ 2009, ελψ ε πξνεγνχκελε κνξθά 

ηνπ έζρπζε  απφ ην επηΫκβξην ηνπ 2004. 

 
 

 
 
 

Σν Σκάκα Βπηζηάκεο Φπζηθάο Ώγσγάο θαη Ώζιεηηζκνχ, σο ζεκαηνθχιαθαο ησλ νιπκπηαθψλ 

παξαδφζεσλ θαη εζηέα Ϋξεπλαο θαη αζιεηηθάο παηδεέαο, Ϋρεη Ϋκβιεκα πνπ ζπκβνιέδεη ηελ ελφ-

ηεηα αγψλα θαη πνιηηηζκνχ. Δ ζθξαγέδα ηνπ θΫξεη ηελ παξΪζηαζε ηνχ ζενχ αγψλα, φπσο εκ-

θαλέδεηαη ζε αξραέν λφκηζκα ηνχ 4νπ αηψλα, ην δε ρξψκα ηεο ηεβΫλλνπ ηνπ εέλαη θεξακηδέ, γηα 

λα εθθξΪδεη αθελφο ηελ ειιεληθά αξραηφηεηα, πνπ ελΫπλεπζε θαη δηακφξθσζε ηελ αζιεηηθά η-

δΫα, θαη αθεηΫξνπ ην γάτλν ζηνηρεέν απφ ην νπνέν αληιεέ ηε δχλακά ηνπ ην ζψκα. 
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Πξφινγνο 
 

Ώγαπεηνέ ΦνηηεηΫο θαη Φνηηάηξηεο, 

 

Δ εηζαγσγά ζαο ζην Σκάκα Βπηζηάκεο Φπζηθάο Ώγσγάο θαη Ώζιεηηζκνχ (ΣΒΦΏΏ) Ϋρεη ηδηαέ-

ηεξε ζεκαζέα ηφζν γηα εζΪο θαη ηηο νηθνγΫλεηΫο ζαο φζν θαη γηα ηελ έδηα ηελ αζιεηηθά επηζ-

ηάκε θαη ηε κειινληηθά ηεο αλΪπηπμε. Με αηζζάκαηα ραξΪο θαη εηιηθξηλνχο ζπγθέλεζεο ζαο 

ππνδΫρνκαη σο Πξφεδξνο ηνπ Σκάκαηνο ζηνλ επηζηεκνληθφ θιΪδν ηεο Φπζηθάο Ώγσγάο θαη 

Ώζιεηηζκνχ, πνπ κε ηε ζΫιεζά ζαο επηιΫμαηε λα ζπνπδΪζεηε θαη λα εμεηδηθεπηεέηε.  

Σν ΣΒΦΏΏ ηνπ Βζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ απνηειεέ, απφ ην 1983, 

Ϋλα απφ βαζηθφηεξα Σκάκαηα ηνπ Ώξραηφηεξνπ Παλεπηζηεκένπ ηεο Υψξαο. Ώπνηειεέ ζπλΫρε-

ηα θαη εμΫιημε ηεο Γπκλαζηηθάο Ώθαδεκέαο θαη ηεο Βζληθάο Ώθαδεκέαο σκαηηθάο Ώγσγάο, 

δηαηεξψληαο ηελ παξΪδνζε πνπ ην αλΪδεημε σο θαηεμνράλ έδξπκα πξνβνιάο θαη θαιιηΫξγεη-

αο ηεο παηδαγσγηθάο, βηνινγηθάο θαη θνηλσληθάο δηΪζηαζεο ηεο Ϊζθεζεο θαη ηνπ αζιεηηζκν-

χ.  

ην ρψξν απηφ, ζα πξΫπεη λα δηεθδηθάζεηε ηελ νπζηαζηηθά κΪζεζε, λα θαηαθηάζεηε ηελ αζ-

ιεηηθά επηζηάκε θαη ηελ Ϋξεπλα πνπ ηελ αλαπηχζζεη θαη ηελ θαηαμηψλεη. Να αξλεζεέηε ηνπο 

ζπκβηβαζκνχο, λα ακθηζβεηάζεηε ηα θαθψο θεέκελα θαη λα αληηηαρζεέηε ζε θΪζε κνξθάο 

ζηξεβιψζεηο πνπ ππνβαζκέδνπλ ηελ επηζηάκε θαη ηνλ θιΪδν καο, ππεξαζπηδφκελνη, ηαπηφρ-

ξνλα, ην απηφλνκν δεκφζην Παλεπηζηάκην. 

ην πιαέζην ηεο αζιεηηθνπαηδαγσγηθάο ζαο ηαπηφηεηαο, λα κνξθσζεέηε σο εηδηθεπκΫλνη 

πξνπνλεηΫο ζε φια ηα αζιάκαηα θαη αγσλέζκαηα, σο δΪζθαινη ηνπ Βιιεληθνχ Παξαδνζηα-

θνχ Υνξνχ, σο εηδηθνέ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αηφκσλ κε εηδηθΫο αλΪγθεο θαη σο εηδηθΪ εθπαη-

δεπκΫλα ζηειΫρε ζηελ νξγΪλσζε θαη δηνέθεζε ηνπ αζιεηηζκνχ.  

Να αηζζαλζεέηε ηε ζεκαζέα ηεο παηδαγσγηθάο αμέαο ηεο Ϊζθεζεο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηε 

ζπκβνιά ηνπο ζηελ αλΪπηπμε ηεο επγελνχο Ϊκηιιαο, ηεο ζπλαδειθηθφηεηαο, ηεο θαξηεξηθφηε-

ηαο, ηεο επηκνλάο ζηελ πξνζπΪζεηα, πνπ απνηεινχλ ηηο παλαλζξψπηλεο αμέεο ηνπ Οιπκπηα-

θνχ Εδεψδνπο. Να κΪζεηε πψο λα βνεζάζεηε ηα παηδηΪ θαη ηνπο ΝΫνπο λα λνηψζνπλ ηελ α-

γσλέα θαη ηε ραξΪ ηνπ ζπλαγσληζκνχ, λα δηεθδηθνχλ ηε λέθε ρσξέο αληαγσληζηηθΫο δηαζΫζεηο 

ζε Ϋλα αγψλα πξνζσπηθΪ Ϋληηκν. ΣΫινο, λα βηψζεηε ηελ πξαγκαηηθά αζιεηηθά παηδεέα πξν-

βΪιινληαο ην αζιεηηθφ ηδεψδεο σο πγηά ηξφπν δσάο, αξλνχκελνη λα ζπκπξΪμεηε ζηελ εκπν-

ξηθά εθκεηΪιιεπζε ηνπ αζιεηηθνχ ζεΪκαηνο, πνπ παξΪγεη νπαδνχο θαη αλαδεηθλχεη ην ρξάκα 

θαη ην θΫξδνο σο ηε κφλε επηδέσμε. 

ΘΫισ λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη ζηελ πξνζπΪζεηΪ ζαο απηά ζα Ϋρεηε ηε ζπκπαξΪζηαζε ηε 

δηθά κνπ, ησλ δαζθΪισλ ζαο θαη ηνπ Αηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκάκαηνο. Βπρφκαζηε 

εηιηθξηλΪ, ε πξνζπΪζεηΪ ζαο λα θαξπνθνξάζεη θαη λα γέλεηε ε λΫα δπλακηθά γεληΪ ησλ πηπ-

ρηνχρσλ καο, γηα ηνπο νπνένπο φινη ζα εέκαζηε πεξάθαλνη.  
 

 

O Πξφεδξνο ηνπ Σκάκαηνο 

Καζεγεηάο Γεψξγηνο ΓεσξγηΪδεο 
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ΚΑΣΟΦΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

 

 
 

Ώ= Κεληξηθφ Κηάξην, ΐ= Κηάξην ΜεγΪινπ ακθηζεΪηξνπ, Γ= θηάξην γπκλαζηηθάο θαη Ώζινπαηδηψλ 

Α=Κηάξην Κνιπκβεηεξένπ θαη Γξαθεέσλ, Β= Βξγαζηάξην Φπζηθνζεξαπεέαο, Γ= Κηάξην ρνιεένπ,  

Δ = Γπκλαζηάξην, Θ= Ώέζνπζεο δηδαζθαιέαο θαη Γξαθεέα, Ε = Εαηξεέν, Κ = Γξαθεέα θαη εξγαζηάξηα,  

Λ= Βξγαζηάξην Ώλαηνκέαο, Μ= Γξακκαηεέα Σκάκαηνο, Ν=ΐηβιηνζάθε, Π= Βζηηαηφξην
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ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ  ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ  
ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΑΘΖΝΧΝ  

 
Πξχηαλεο  

Καζεγεηάο Θ.  Πειεγξέλεο  
 
 

Ώλη ηπξχηαλεο  

Ώθαδεκατθψλ ΤπνζΫζεσλ θαη  Πξνζ σπηθνχ  

Καζεγεηάο Ώ.  ΑνπθνπδΪθεο  
 

Ώλη ηπξχηαλεο  

Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαη ηζκνχ θαη  ΏλΪπη πμεο  

Καζεγεηάο Θ.  θεθφπνπινο  
 

Ώλη ηπξχηαλεο  

Φνηηεη ηθάο  ΜΫξηκλαο,  Πνιηη ηζκνχ θαη  Αηεζλψλ ρΫζεσλ  

Καζεγεηάο Θ.  ΛηαθΪθνο  
 
 
 

 
ΣΜΖΜΑ ΔΠΙΣΖΜΖ  

ΦΤΙΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΙ  ΑΘΛΖΣΙΜΟΤ  
 

Πξφεδξνο  

Καζεγεηάο Γ ηψξγνο  ΓεσξγηΪδεο  
 
 

Ώλαπιεξσηάο Πξφεδξνο  

Καζεγεηάο πχξνο Ώζαλαζφπνπινο  
 
 

ΑηεπζπληΫο  ΣνκΫσλ  
 

Θεσξεη ηθψλ Βπηζηεκψλ  
Καζεγεηάο Αεκάηξεο  Υαηδεραξηζηφο  

 
Ώζιεη ηαηξ ηθάο  & ΐηνινγέαο  ηεο  Άζθεζεο  

Καζεγεηάο Κψζηαο Μπνπληφινο 
 

Ώζινπαηδ ηψλ  
Ώλαπιεξσηάο  Καζεγεηάο Νέθνο  ΜπεξγειΫο  

 
Γπκλαζη ηθάο  & Υνξνχ  

Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα  ΐΪζσ ΣπξνβνιΪ  
 

Κιαζηθνχ Ώζιεη ηζκνχ  
Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Ώζαλαζέα κπξληψηε  

 
Τγξνχ η έβνπ  

Ώλαπιεξσηάο  Καζεγεηάο Θεφδσξνο  ΠιαηΪλνπ  
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ΑΕΏΣΒΛΒΏΝΣΒ ΠΡΟΒΑΡΟΕ  ΣΟΤ ΣΜΔΜΏΣΟ  
 
 
 

 
1983          Ε .  ΓνκπαλΪθεο  
 
1984- ‘87     ΐ .  Κιε ηζνχξαο  
 
1987- ‘89      Γ .  ΦαξΪληνο  
 
1989          Ώ.  Ααλαζάο -ΏθεληΪθεο  
 
1989- ‘90      .  Υαηδεθσλζηαλη έλνπ,  Ώλαπι.Πξφεδξνο  
 
1990- ‘94     ΐ .  Κιε ηζνχξαο  
 
1994- ‘95      Γ .  ΦαξΪληνο  
 
1995- ‘98      Ν.  πκεσλέδεο  
 
1998           Ν.  Κιακαξάο  
 
1998- ‘99      Ώ .  Ααλαζάο–ΏθεληΪθεο  
 
1999-2001   ΐ .  Κιε ηζνχξαο  
 
2001- ‘05       Α.  Κνπηζνχθε  
 
2005- ‘07       Γ .  ΐαγελΪο  
 
2007           Δ.Αάκαο ,  Ώλαπι.Πξφεδξνο  
 
2007- ‘11      Γ .  ΓεσξγηΪδεο  
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1. ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

1.1 Ζ ΑΠΟΣΟΛΖ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΙΓΡΤΜΑΣΧΝ 

 

Σα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηεο Υψξαο Ϋρνπλ σο Ώπνζηνιά :   
 
Να παξΪγνπλ θαη λα κεηαδέδνπλ ηε γλψζε κε ηελ Ϋξεπλα θαη ηε δηδαζθαιέα θαη λα θαιιηεξ-

γνχλ ηηο ηΫρλεο.  
 
Να ζπληεέλνπλ ζηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ αλζξψπσλ κε επηζηεκνληθά, θνηλσληθά, πνιη-

ηηζηηθά θαη πνιηηηθά ζπλεέδεζε.  
 
Να παξΫρνπλ ηα απαξαέηεηα εθφδηα, πνπ ζα εμαζθαιέζνπλ ηελ Ϊξηηα θαηΪξηηζά ηνπο γηα 

επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά ζηαδηνδξνκέα.  
 
Να ζπκβΪιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγ-

θψλ ηνπ ηφπνπ. 
 
Να ζπκβΪιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλΪγθεο γηα ζπλερηδφκελε εθπαέδεπζε θαη δηαξθά 

επηκφξθσζε ηνπ ιανχ. 

 

ηα Ώ.Β.Ε. ηζρχνπλ νη εμάο Αθαδεκατθέο Διεπζεξίεο: 
 
Καηνρπξψλεηαη αθαδεκατθά ειεπζεξέα ζηε δηδαζθαιέα θαη ζηελ Ϋξεπλα θαζψο θαη ε ειεχζε-

ξε δηαθέλεζε ησλ ηδεψλ.  
 
Αελ επηηξΫπεηαη ε επηβνιά νξηζκΫλσλ κφλν επηζηεκνληθψλ απφςεσλ θαη ηδεψλ θαη ε δηεμα-

γσγά απφξξεηεο Ϋξεπλαο. 
 
Οη θνηηεηΫο εέλαη ειεχζεξνη λα εθθξΪδνληαη ζπιινγηθΪ κΫζα απφ ηα ζπλδηθαιηζηηθΪ ηνπο 

φξγαλα, πνπ δηεπθνιχλνληαη ζηε ιεηηνπξγέα ηνπο απφ ηηο παλεπηζηεκηαθΫο αξρΫο. 
 
Γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο αθαδεκατθάο ειεπζεξέαο, ηεο ειεχζεξεο επηζηεκνληθάο αλαδάηεζεο 

θαη ηεο ειεχζεξεο δηαθέλεζεο ησλ ηδεψλ, αλαγλσξέδεηαη ην Παλεπηζηεκηαθφ Άζπιν. 
 
 

Σν Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ Ϋρεη σο Απνζηνιή: 
 
Να θαιιηεξγεέ θαη λα πξνΪγεη ηελ Βπηζηάκε ηεο Φπζηθάο Ώγσγάο θαη ηνπ Ώζιεηηζκνχ κε 

βαζηθά θαη εθαξκνζκΫλε Ϋξεπλα. 
 
Να παξΫρεη ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ ηα απαξαέηεηα εθφδηα, πνπ ζα εμαζθαιέζνπλ ηελ Ϊξηηα 

θαηΪξηηζά ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθά θαη ηελ επαγγεικαηηθά ηνπο ζηαδηνδξνκέα. 
 
Να ζπκβΪιιεη ζηελ πξφνδν ηνπ Βιιεληθνχ Ώζιεηηζκνχ θαη ηαπηφρξνλα λα θαιιηεξγεέ θαη λα 

δηαδέδεη ζην ιαφ ηελ Ώζιεηηθά ΕδΫα. 
 
Να ζπκβΪιιεη ζηε ζπλεηδεηνπνέεζε απφ ην ιαφ ηεο ζεκαζέαο ηεο Φπζηθάο Ώγσγάο σο βα-

ζηθνχ παξΪγνληα γηα ηε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσάο. 
 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

10 
 

1.2 ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

 
Γεληθά 

Σν αθαδεκατθφ Ϋηνο αξρέδεη ηελ 1ε  επηεκβξένπ θαη ιάγεη ηελ 31ε  Ώπγνχζηνπ. Σν εθπαηδεπ-

ηηθφ Ϋξγν θΪζε αθαδεκατθνχ Ϋηνπο δηαξζξψλεηαη ρξνληθΪ ζε δχν εμΪκελα: ην ρεηκεξηλφ θαη  

ην εαξηλφ, ζηα νπνέα ζπλππνινγέδνληαη θαη νη αληέζηνηρεο εμεηαζηηθΫο πεξένδνη. Σν ρεηκεξηλφ 

εμΪκελν αξρέδεη ηελ 1ε επηεκβξένπ θαη ιάγεη ηελ 15ε Φεβξνπαξένπ, ελψ ην εαξηλφ αξρέδεη 

ηελ 16ε Φεβξνπαξένπ θαη ιάγεη ηελ 30ε Ενπλένπ. ΚΪζε εμΪκελν πεξηιακβΪλεη ηνπιΪρηζην δε-

θαηξεέο (13) πιάξεηο εβδνκΪδεο δηδαζθαιέαο θαη ηξεηο (3) εβδνκΪδεο γηα εμεηΪζεηο.  

Οη αθξηβεέο εκεξνκελέεο Ϋλαξμεο θαη ιάμεο θΪζε αθαδεκατθνχ Ϋηνπο θαζνξέδνληαη απφ ηε 

χγθιεην ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ.  
 
Ώλ γηα νπνηνδάπνηε ιφγν ν αξηζκφο ησλ σξψλ δηδαζθαιέαο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ ζε Ϋλα 

κΪζεκα εέλαη κηθξφηεξνο απφ ηα 4/5 ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην πξφγξακκα γηα ηηο εξγΪζηκεο 

κΫξεο ηνπ αληέζηνηρνπ εμακάλνπ, ην αληέζηνηρν κΪζεκα ζεσξεέηαη σο κε δηδαρζΫλ. 
 
ην πεξηερφκελν ησλ καζεκΪησλ πεξηιακβΪλεηαη θΪζε κνξθάο επηηεινχκελν δηδαθηηθφ Ϋξγν. 

Σν πεξηερφκελν εμεγεέηαη ηελ πξψηε κΫξα ηεο δηδαζθαιέαο ηνπ καζάκαηνο θαη αλαθνηλψλεηαη 

ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ε βαζηθά βηβιηνγξαθέα ηνπ. 
 
ην δηδαθηηθφ Ϋξγν πεξηιακβΪλνληαη :  

α) Δ απηνηειάο δηδαζθαιέα ηνπ καζάκαηνο,  

β) Σα θξνληηζηάξηα θαη νη θξνληηζηεξηαθΫο αζθάζεηο,  

γ) Οη εξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο θαη ε πξαθηηθά εμΪζθεζε ησλ θνηηεηψλ,  

δ) Δ επέβιεςε πηπρηαθψλ ά θαη Ϊιισλ εξγαζηψλ θαη  

ε) Δ πξαγκαηνπνέεζε ζεκηλαξέσλ ά Ϊιισλ δξαζηεξηνηάησλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εκπΫ-

δσζε ησλ γλψζεσλ ησλ θνηηεηψλ. 
 
Σν δηδαθηηθφ Ϋξγν ζηεξέδεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη κε ηα αληέζηνηρα δηδαθηηθΪ βηβιέα ά Ϊιια 

βνεζάκαηα, ηα νπνέα ρνξεγνχληαη ζηνπο θνηηεηΫο δσξεΪλ, φπσο θαη κε ηελ εμαζθΪιηζε ηεο 

ελεκΫξσζεο θαη ηεο πξφζβαζεο ησλ θνηηεηψλ ζηε ζρεηηθά ειιεληθά θαη μΫλε βηβιηνγξαθέα.  
 
 
Γήισζε Μαζεκάησλ 

Δ θαηαλνκά ησλ εμακεληαέσλ καζεκΪησλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ εέλαη ελδεηθηηθά θαη φρη 

ππνρξεσηηθά γηα ηνπο θνηηεηΫο.  
 
ΓεληθΪ, ζπληζηΪηαη ζηνπο θνηηεηΫο λα πξνζαξκφδνπλ ηα αηνκηθΪ ηνπο πξνγξΪκκαηα φζν 

γέλεηαη πεξηζζφηεξν ζην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηνπιΪρηζηνλ ζε φηη αθνξΪ ηα π-

πνρξεσηηθΪ καζάκαηα, θαζφηη ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα απνηειεέ βΪζε γηα ηελ νκαιά ιεηην-

πξγέα ηνπ σξνινγένπ πξνγξΪκκαηνο δηδαζθαιέαο ησλ καζεκΪησλ.  
 
Ο θνηηεηάο ππνρξενχηαη πξηλ ηελ Ϋλαξμε θΪζε εμακάλνπ θαη εληφο ησλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ 

πνπ νξέδνληαη απφ ην Σκάκα λα δειψζεη ζηε Γξακκαηεέα, κέζσ δηαδηθηχνπ, ηα ππνρξεσηη-

θΪ καζάκαηα, καζάκαηα επηινγάο, θαζψο θαη ηα ζπγγξΪκκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηΪ ηα 

καζάκαηα. Δ δάισζε νινθιεξψλεηαη ζε δχν ζηΪδηα. Σν πξψην ζηΪδην αθνξΪ ηε δάισζε 

ζην πξφγξακκα my studies θαη ην δΫπηεξν ζηΪδην ζην πξφγξακκα Βχδνμνο. Γηα ηελ παξαια-

βά ησλ ζπγγξακκΪησλ εέλαη ππνρξεσηηθά ε δάισζε θαη ζην my studies θαη ζην Δύδνμνο. 
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ΜεηΪ ην πΫξαο ηνπ 6νπ εμακάλνπ ζπνπδψλ Ϋρεη ην δηθαέσκα λα επηιΫμεη καζάκαηα Βηδέθεπ-

ζεο.  

 

Οη δειψζεηο ησλ καζεκΪησλ, αιιΪ θαη δηΪθνξεο Ϊιιεο δπλαηφηεηεο, φπσο εκθΪληζε βαζκν-

ινγηψλ θαη πξνγξΪκκαηνο απνπδψλ θαζψο θαη αηηάζεηο γηα Ϋθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ζα πα-

ξΫρνληαη απφ ην site http: / / my-studies.uoa.gr 

Γηα λα εγγξαθεέηε ζηελ ππεξεζέα my-studiesθαη λα απνθηάζεηε 

Username θαη Password ζε απηά, πξΫπεη πξψηα λα επηζθεθζεέηε ηε ζειέδα 
http://webadm.uoa.gr 

θαη λα πξνβεέηε ζηε ζρεηηθά Ώέηεζε, επηιΫγνληαο ηνπο ζπλδΫζκνπο: 

“Αίηεζε Νένπ Υξήζηε” --> “Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο” 
 

Γηεπθξηλήζεηο γηα ηε Γηαδηθαζία Δγγξαθήο 

 ΚαηΪ ηε δηαδηθαζέα εγγξαθάο ζαο, πξνθεηκΫλνπ λα αλαγλσξηζηεέηε απφ ην ζχζηεκα, 

ζα ζαο δεηεζεέ λα δψζεηε 

o ηνλ Πιήξε Αξηζκφ Μεηξψνπ (13 ςεθέα: 9980 αθνινπζνχκελν απφ ην Ϋηνο 

εηζαγσγάο θαη ηνλ 5ςάθην Ώξηζκφ Μεηξψνπ) θαη 

o ηνλ Αξηζκφ Γειηίνπ Σαπηφηεηαο (Ο αξηζκφο ηαπηφηεηαο ζα πξΫπεη λα 

απνδέδεηαη ρσξέο θελΪ θαη κε ειιεληθνχο θεθαιαίνπο ραξαθηάξεο φπνπ απηφ 

ρξεηΪδεηαη) 

 ΜεηΪ ηελ αλαγλψξηζε απφ ην ζχζηεκα, ζα ζαο δεηεζεέ λα δψζεηε ην 

νλνκαηεπψλπκφ ζαο κε ρξάζε ειιεληθψλ αιιΪ θαη ιαηηληθψλ ραξαθηάξσλ. ΠξΫπεη λα 

δψζεηε επαθξηβψο ην φλνκα θαη ην επψλπκφ ζαο θαη φρη θΪπνην ππνθνξηζηηθφ.  

 ΜεηΪ ηελ νξζά ζπκπιάξσζε θαη ππνβνιά απηψλ ησλ ζηνηρεέσλ, ζα ζαο αλαθνηλσζεέ 

ν Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ ηεο αέηεζεο ζαο, θαζψο θαη Ϋλαο αξηζκφο PIN πνπ ζα 

ζαο ρξεζηκεχζεη ζηελ ελεξγνπνέεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο. 

 Σα ζηνηρεέα πνπ δψζαηε ζα ειΫγρνληαη ηηο εξγΪζηκεο ψξεο απφ ηε Γξακκαηεέα ηνπ 

Σκάκαηνο. 

 Ώθνινπζψληαο ην ζχλδεζκν "Δλεξγνπνίεζε Λνγαξηαζκνχ (κέζσ PIN)" ζηε ζειέδα 

http://webadm.uoa.gr, κπνξεέηε λα παξαθνινπζάζεηε ηελ εμΫιημε ηεο αέηεζάο ζαο. 

Ώλ ηα ζηνηρεέα ζαο Ϋρνπλ εγθξηζεέ ζα ζαο δεηεζεέ λα νξέζεηε ην αξρηθφ Password 

πνπ ζα Ϋρεηε θαη ζα ζαο αλαθνηλσζεέ ην Username πνπ ζα ρξεζηκνπνηεέηε γηα απηά 

ηελ ππεξεζέα. 

 ΜεηΪ ηελ Ϋγθξηζε ησλ ζηνηρεέσλ ζαο απφ ηε γξακκαηεέα θαη ηελ ελεξγνπνέεζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ζαο, κπνξεέηε λα επηζθεθζεέηε ην site http://my-studies.uoa.gr θαη λα 

ρξεζηκνπνηάζεηε ηελ ππεξεζέα, δέλνληαο ην Username θαη ην Password ζαο. 
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Δμεηάζεηο 

Οη ηειηθΫο εμεηΪζεηο θΪζε καζάκαηνο πξαγκαηνπνηνχληαη ακΫζσο κεηΪ ηε ιάμε ηεο δηδαθηηθάο 

πεξηφδνπ ηνπ αληέζηνηρνπ εμακάλνπ θαη δηαξθνχλ 2-4 εβδνκΪδεο. ΚαηΪ ηελ εμεηαζηηθά πεξέν-

δν ηνπ Φεβξνπαξένπ εμεηΪδνληαη κφλν ηα καζάκαηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακάλνπ, ελψ θαηΪ ηελ 

εμεηαζηηθά πεξένδν ηνπ Ενπλένπ εμεηΪδνληαη καζάκαηα κφλν ηνπ εαξηλνχ εμακάλνπ. Οη επέ 

πηπρέσ θνηηεηΫο εμεηΪδνληαη ζηα καζάκαηα θαη ησλ δχν εμακάλσλ. 
 
Ώλ ε ηειηθά βαζκνινγέα ηνπ θνηηεηά εέλαη κηθξφηεξε ηνπ 5 ν θνηηεηάο κπνξεέ λα επαλεμεηαζ-

ηεέ ζην αληέζηνηρν κΪζεκα θαηΪ ηε ζπκπιεξσκαηηθά πεξένδν ηνπ επηεκβξένπ, θαηΪ ηελ 

νπνέα εμεηΪδνληαη καζάκαηα θαη ησλ δχν θαλνληθψλ εμακάλσλ (ρεηκεξηλνχ & εαξηλνχ). 
 
Σν κΫινο ΑΒΠ πνπ Ϋρεη ηελ αλΪζεζε ηνπ καζάκαηνο, κπνξεέ λα νξγαλψζεη, θαηΪ ηελ θξέζε 

ηνπ, γξαπηΫο ά θαη πξνθνξηθΫο εμεηΪζεηο ζε ζΫκαηα ηεο δηδαρζεέζαο χιεο θαη ζε εξγαζηεξη-

αθΫο αζθάζεηο. Δ δηΪξθεηα επεμεξγαζέαο ησλ ζεκΪησλ θαηΪ ηε γξαπηά εμΫηαζε θΪζε καζάκα-

ηνο ζε θακηΪ πεξέπησζε δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ηηο δχν (2) ψξεο. Σν σξνιφγην πξφγξακ-

κα ησλ εμεηΪζεσλ θΪζε πεξηφδνπ πξνζδηνξέδεηαη απφ ηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο θαη ε 

ηάξεζά ηνπ εέλαη ππνρξεσηηθά. Δ νκαιά δηεμαγσγά ησλ εμεηΪζεσλ κε ηελ θαηαλνκά ησλ θνη-

ηεηψλ ζε αέζνπζεο θαη θαζνξηζκφ ησλ επηηεξεηψλ εέλαη ζηελ επζχλε ηνπ ΣνκΫα ζηνλ νπνέν 

αλάθεη ην κΪζεκα θαη ηνπ κΫινπο ΑΒΠ πνπ Ϋρεη ηελ αλΪζεζε ηνπ καζάκαηνο. ηελ αξρά ηεο 

εμΫηαζεο ειΫγρνληαη απφ ηνπο επηηεξεηΫο ηα ζηνηρεέα ηαπηφηεηαο ησλ εμεηαδνκΫλσλ.  

 

Βληφο δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηε δηεμαγσγά ησλ εμεηΪζεσλ ελφο καζάκαηνο, ην αξγφηε-

ξν, ην κΫινο ΑΒΠ πνπ Ϋρεη ηελ αλΪζεζε ηνπ καζάκαηνο αλαθνηλψλεη ηε βαζκνινγέα ησλ θνη-

ηεηψλ θαη πξνζδηνξέδεη αθξηβά εκεξνκελέα θαη ψξα θαηΪ ηελ νπνέα νη θνηηεηΫο κπνξνχλ λα 

δνπλ ην γξαπηφ ηνπο, λα θαηαλνάζνπλ ηπρφλ ζθΪικαηα θαη λα ιΪβνπλ θαζνδάγεζε γηα θα-

ιχηεξε κειΫηε.  
 
 
Αμηνιφγεζε - Βαζκνί 

Δ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ θαη ε αληέζηνηρε βαζκνινγέα θαζνξέδεηαη απφ ην κΫινο ΑΒΠ πνπ 

Ϋρεη ηελ αλΪζεζε ηνπ καζάκαηνο απφ ηε Γ.. ηνπ αληέζηνηρνπ ηνκΫα. Αελ επηηξΫπνληαη αιια-

γΫο βαζκνινγέαο πνπ Ϋρεη άδε ππνβιεζεέ θαη Ϋρεη νξηζηηθνπνηεζεέ ειεθηξνληθΪ απφ ηε Γξακ-

καηεέα ηνπ Σκάκαηνο. ε πεξέπησζε αλΪγθεο, ε ζρεηηθά απφθαζε αιιαγάο βαζκνινγέαο ζα 

πξΫπεη λα Ϋρεη ηελ Ϋγθξηζε ηνπ Αηεπζπληά ηνπ αληέζηνηρνπ ΣνκΫα. Σα απνηειΫζκαηα ηεο αμη-

νιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ ζηα καζάκαηα πνπ εμεηΪζηεθαλ (βαζκνινγέα) αλαθνηλψλνληαη κε 

βΪζε ηνπο Ώξηζκνχο Βθπαηδεπηηθνχ Μεηξψνπ (ΏΒΜ) ησλ θνηηεηψλ θαη φρη νλνκαζηηθΪ. 

ε πεξέπησζε απνηπρέαο ζε ππνρξεσηηθφ κΪζεκα ν θνηηεηάο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα πξν-

ζΫιζεη εθ λΫνπ ζε εμΫηαζε, ζε επφκελν εμΪκελν πνπ δηδΪζθεηαη ην κΪζεκα. ε πεξέπησζε 

απνηπρέαο ζε θαη΄ επηινγάλ ππνρξεσηηθφ κΪζεκα ν θνηηεηάο Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα εέηε λα 

πξνζΫιζεη εθ λΫνπ ζε εμΫηαζε ζε επφκελα εμΪκελα ά λα ην αληηθαηαζηάζεη κε Ϊιιν θαη΄ επη-

ινγάλ κΪζεκα, αθνινπζψληαο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζην λΫν κΪζεκα. Ο θνηηε-

ηάο ζεσξεέηαη φηη νινθιεξψλεη ηηο ζπνπδΫο ηνπ θαη παέξλεη πηπρέν φηαλ, κε βΪζε ην Πξφγ-

ξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο, ζπγθεληξψζεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ κα-

ζεκΪησλ θαη ησλ αληέζηνηρσλ δηδαθηηθψλ θαη πηζησηηθψλ κνλΪδσλ, πνπ πξνζδηνξέδνληαη 

ζηηο εθαηφλ εέθνζη (120) θαη δηαθφζηα ζαξΪληα (240) αληνέζηνηρα.  

Σν Σκάκα Βπηζηάκεο Φπζηθάο Ώγσγάο θαη Ώζιεηηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ απνλΫκεη 

πηπρέν, ζην νπνέν αλαγξΪθεηαη ε νλνκαζέα ηνπ Σκάκαηνο, ην αθαδεκατθφ Ϋηνο απνλνκάο θαη 
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ν βαζκφο πηπρένπ. ΠαξΪιιεια κε ην πηπρέν κπνξεέ λα ρνξεγεέηαη Αέπισκα Βηδέθεπζεο ά 

θχθινπ ζπνπδψλ ζην νπνέν αλαγξΪθνληαη ε νλνκαζέα ηνπ Σκάκαηνο, ην αθαδεκατθφ Ϋηνο, ε 

Βηδέθεπζε θαη ν βαζκφο. 
 
Ο βαζκφο πηπρένπ γηα ηνπο ηειεηφθνηηνπο ηνπ Σκάκαηφο καο εμΪγεηαη ζχκθσλα κε ηηο θεέκε-

λεο δηαηΪμεηο. Ο βαζκφο πηπρένπ γηα ηνπο ηειεηφθνηηνπο, πνπ πξνΫξρνληαη απφ κεηεγγξαθά, 

εμΪγεηαη κεηΪ απφ ζπλεθηέκεζε ησλ καζεκΪησλ πνπ επηηπρψο παξαθνινχζεζε ν θνηηεηάο 

θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ηφζν ζην Σκάκα καο φζν θαη ζην Σκάκα πξνΫιεπζεο. Γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ πηπρένπ ησλ θνηηεηψλ ιακβΪλνληαη ππφςε νη βαζκνέ φισλ ησλ 

καζεκΪησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιάςε ηνπ πηπρένπ.  

Ώλ Ϋλαο θνηηεηάο Ϋρεη βαζκνινγεζεέ ζε πεξηζζφηεξα καζάκαηα ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο πνπ-

δψλ, απφ φζα αληηζηνηρνχλ ζηνλ ειΪρηζην αξηζκφ καζεκΪησλ θαη δηδαθηηθψλ ά πηζησηηθψλ 

κνλΪδσλ γηα ηε ιάςε πηπρένπ, γηα ηελ εμαγσγά ηνπ βαζκνχ πηπρένπ, κπνξεέ κε ζρεηηθά αέηε-

ζά ηνπ, λα δεηάζεη λα κελ ζπλππνινγέζηνχλ νη βαζκνέ νξηζκΫλσλ θαη‘ επηινγάλ ππνρξεσηη-

θψλ καζεκΪησλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ ά πηζησηηθψλ κνλΪδσλ, 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ελαπνκΫλνληα καζάκαηα, εέλαη ηνπιΪρηζηνλ έζνο κε ηνλ απαηηνχκελν 

γηα ηε ιάςε ηνπ πηπρένπ.  
  
Ο βαζκφο πηπρένπ ππνινγέδεηαη κε βΪζε ηηο δηαηΪμεηο απηΫο κε πξνζΫγγηζε ελφο  δεθαδηθνχ 

ςεθένπ θαη ραξαθηεξέδεηαη κε βΪζε ηελ αθφινπζε βαζκνινγηθά θιέκαθα :  Καιψο (5,0-6,4),  

Λέαλ Καιψο (6,5-8,4),  Άξηζηα (8,5-10). Οη θνηηεηΫο πνπ επηηπγρΪλνπλ ζηηο πηπρηαθΫο εμεηΪ-

ζεηο θαη Ϋρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ινηπΫο ππνρξεψζεηο, πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο θεέκελεο 

δηαηΪμεηο, δέλνπλ ελψπηνλ ηνπ Πξχηαλε θαη ηνπ ΠξνΫδξνπ ηνπ Σκάκαηνο ηελ θαζνκνιφγεζε 

ηεο νξθσκνζέαο. 
 
 
Τπνρξεψζεηο Φνηηεηψλ 

ΚΪζε θνηηεηήο, θΪζε θνηηήηξηα θαηαλνεέ θαη απνδέρεηαη φηη:  

1. Γηα λα εέλαη επηηπρεέο νη ζπνπδΫο ζηελ αζιεηηθά επηζηάκε, απαηηεέηαη θνηλσληθά επαηζ-

ζεζέα θαη αγΪπε γηα ηα ηδαληθΪ θαη ηελ πνιηηηζηηθά αμέα ηνπ αζιεηηζκνχ. 

2. Δ θαηΪθηεζε ηεο εμεηδηθεπκΫλεο γλψζεο θαη κφξθσζεο ζην επξχ πεδέν ηεο αζιεηηθάο 

επηζηάκεο ρξεηΪδεηαη απνθαζηζηηθφηεηα, ζπλερά κειΫηε θαη αλειιηπά παξαθνινχζεζε 

ησλ καζεκΪησλ. 

3. Σν αλαθαέξεην δηθαέσκα γηα κΪζεζε θαη απφθηεζε πηπρένπ ζε θακέα πεξέπησζε δελ 

κπνξεέ λα εέλαη εηο βΪξνο ησλ θαλφλσλ αθαδεκατθάο δενληνινγέαο. 

4. ηηο καζεζηαθΫο θαη Ϊιιεο δπζθνιέεο θαη απαηηάζεηο ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ ζα 

πξΫπεη λα επηδεηθλχεηαη ζπλΫπεηα, επηκνλά θαη εξγαηηθφηεηα. 

5. Δ ζπλνιηθά δηαδξνκά ζην Παλεπηζηάκην ζα πξΫπεη λα αληηθαηνπηξέδεη ηελ αηνκηθά αθα-

δεκατθά εηθφλα θαη λα απνηειεέ Ϋξγν πξνζσπηθψλ ηθαλνηάησλ. 

6. Δ ζπκκεηνρά ζηηο δηΪθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκάκαηνο πνπ αθνξνχλ εέηε ζηελ αμην-

ιφγεζε εέηε ζηελ επηκφξθσζε εέηε ζηε βειηέσζε ησλ ζπλζεθψλ, ζα πξΫπεη λα γέλεηαη 

κε πξνζπκέα θαη λα εέλαη δεκηνπξγηθά. 

7. Δ απνδνρά ησλ πξνυπνζΫζεσλ θαη θαλφλσλ πνπ νξέδνληαη απφ ηα κΫιε ΑΒΠ πνπ Ϋρν-

πλ ηελ αλΪζεζε ηνπ θΪζε καζάκαηνο, γηα ηε δηδαθηηθά θαη βαζκνινγηθά δηαρεέξηζε ηνπ 

καζάκαηνο ζηα πιαέζηα ηνπ Π.Π..  θαη ηνπ θαλνληζκνχ, εέλαη ππνρξεσηηθά γηα φινπο. 

8. Δ αλειιηπάο θνέηεζε ζην Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ εέλαη ππνρξεσηηθά θαη γηα 

ηα καζάκαηα εηδηθφηεηαο, εξγαζηάξηα θαη πξαθηηθΫο εθαξκνγΫο. 
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Τπνρξεψζεηο Γηδαζθφλησλ 

 

ΚΪζε δηδάζθσλ, θΪζε δηδάζθνπζα ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη : 
 
1. Να ζΫβεηαη Ϋκπξαθηα ηηο αθαδεκατθΫο αξρΫο θαη ειεπζεξέεο, απνηειψληαο παξΪδεηγκα 

άζνπο, εππξΫπεηαο θαη δεκνθξαηηθφηεηαο γηα ηνπο δηδαζθφκελνπο. 

2. Να απνδΫρεηαη ηελ αξρά φηη επέθεληξν ελφο ζχγρξνλνπ πξνγξΪκκαηνο παλεπηζηεκηα-

θψλ ζπνπδψλ εέλαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θνηηεηά, ηελ νπνέα πξΫπεη λα ζΫβεηαη ρσξέο 

φξνπο θαη δηαθξέζεηο. 

3. Να αθνινπζεέ πηζηΪ ηηο αξρΫο ηεο δηδαθηηθάο θαη αθαδεκατθάο δενληνινγέαο, παξΫρνλ-

ηαο ζηνπο θνηηεηΫο δηθαηψκαηα πνπ πξνβιΫπεη ν λφκνο θαη ε αθαδεκατθά εζηθά. 

4. Να εκπλΫεη ζηγνπξηΪ θαη αμηνπηζηέα θαη λα δεκηνπξγεέ ζπλζάθεο επλντθΫο γηα ηελ αλΪπ-

ηπμε πλεχκαηνο πξσηνβνπιέαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο απφ πιεπξΪο θνηηεηψλ. 

5. Να δέλεη πξνηεξαηφηεηα ζηε δηδαθηηθά δηαδηθαζέα θαη ζηελ θαηΪξηηζε ησλ θνηηεηψλ, 

νξγαλψλνληαο θαη πινπνηψληαο δνκεκΫλα ζρΫδηα δηδαζθαιέαο καζεκΪησλ κε ζαθά ζε-

καηνινγέα θαη πινχζηα βηβιηνγξαθέα. 

6. Να εκπινπηέδεη ζπλερψο ηηο επηζηεκνληθΫο ηνπ γλψζεηο θαη εκπεηξέεο, πξνθεηκΫλνπ λα 

κπνξεέ λα ππνδεηθλχεη ζηνπο θνηηεηΫο θαηΪιιειεο πεγΫο κειΫηεο θαη Ϋξεπλαο. 

7. Να δεκηνπξγεέ λΫεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε Ϋθβαζε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ 

θαζεθφλησλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ηειεηνπνέεζε ηεο κφξθσζεο ησλ θνηηεηψλ. 

8. Να ζπγθξνηεέ ζρΫδην καζάκαηνο, ζην νπνέν λα πεξηιακβΪλνληαη κε ζαθάλεηα νη ζηφρνη, 

νη απαηηάζεηο θαη νη  πξνυπνζΫζεηο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ θνηηεηψλ. 

9. Να ζπλεξγΪδεηαη κε ηνπο θνηηεηΫο ζε εβδνκαδηαέα βΪζε, ψζηε λα Ϋρνπλ ηελ επθαηξέα 

ηεο πξνζσπηθάο επηθνηλσλέαο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθάο ελεκΫξσζεο. 
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Καζνκνιφγεζε Πηπρηνχρνπ 

Δ απνλνκά ηνπ πηπρένπ επηζηάκεο θπζηθάο αγσγάο & αζιεηηζκνχ γέλεηαη ζε εηδηθά Σειεηά 

πνπ νξγαλψλεηαη ζηελ ΜεγΪιε Ώέζνπζα Σειεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ, παξηζηΪκελνπ ηνπ 

ΠξπηΪλεσο, ηνπ ΠξνΫδξνπ ηνπ Σκάκαηνο, ησλ κειψλ ηνπ Βξεπλεηηθνχ Αηδαθηηθνχ Πξνζσπη-

θνχ & ηνπ θνηλνχ. Δ Καζνκνιφγεζε ησλ Πηπρηνχρσλ Ϋρεη σο εμάο:  

 

«Σνπ πηπρίνπ ηεο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ αμησζείο όξθνλ νκλύσ πξν 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ θαη πίζηηλ θαζν-

κνινγώ ηήλδε. Από ηνπ ηεξνύ πεξηβόινπ ηνπ ζεπηνύ ηνύην ηεκέλνπο ησλ Μνπζώλ εμεξρόκε-

λνο θαη΄επηζηήκελ βηώζνκαη, αζθώλ ηαύηελ δίθελ ζξεζθείαο ελ πλεύκαηη θαη αιεζεία. Ούηε 

ρξήζηκνλ εκαπηόλ θαηαζηήζσ πξνο άπαληαο ηνπο δενκέλνπο ηεο εκήο αξσγήο θαη ελ πάζε 

αλζξώπσλ θνηλσλία αεί πξνο εηξήλελ θαη ρξεζηόηεηα εζώλ ζπληειέζσ βαίλσλ ελ επζεία ηνπ 

βίνπ νδώ, πξνο ηελ αιήζεηαλ θαη ην δίθαηνλ απνβιέπσλ θαη ηνλ βίνλ αλπςώλ εηο ηύπνλ αξε-

ηήο ππό ηελ ζθέπελ ηεο νθίαο. Σαύηελ ηελ επαγγειίαλ επηηεινύληη είηε κνη ζπλ ηαηο επραίο 

ησλ εκώλ δηδαζθάισλ ν Θεόο βνεζόο ελ ησλ βίσ». 
 

 

 

Υαηξεηηζκφο πξνο ηνπο απνθνίηνπο 

 

Ώγαπεηνέ ζπλΪδειθνη 

ΝΫνη πηπρηνχρνη γπκλαζηΫο 

Καηαθηάζαηε ην ζηφρν ζαο, απνθηάζαηε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αζιεηηθνχ επηζηάκνλα, ηνπ εηδηθΪ 

εθπαηδεπκΫλνπ δΪζθαινπ θαη παηδαγσγνχ ζηνλ επαέζζεην ηνκΫα ηεο θπζηθάο αγσγάο θαη 

αζιεηηζκνχ, δπλακψζαηε ηελ χπαξμε ηνπ θιΪδνπ κε ηε ζηάξημε ηνπ αξραηφηεξνπ παλεπηζηε-

κένπ ηεο ρψξαο ηνπ Βζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκένπ. Ώζελψλ.  

Να εέζηε ππεξάθαλνη 

αο αμέδνπλ ζεξκΪ ζπγραξεηάξηα. 

άκεξα δεέηε ηελ θνξπθαέα ζηηγκά ηεο πξνζπΪζεηαο πνπ θαηαβΪιαηε ζηα ρξφληα ησλ ζπνπ-

δψλ ζαο. Άιινηε κε φξεμε θαη Ϊιινηε OXI, Ϊιινηε κε εηιηθξέλεηα θαη Ϊιινηε κε ππεθθπγΫο, 

Ϊιινηε κε πέζηε θαη Ϊιινηε κε ακθηζβεηάζεηο, φια ραξαθηεξηζηηθΪ λΫσλ δσληαλψλ αλζξψ-

πσλ, νινθιεξψζαηε κε επηηπρέα ηηο ζπνπδΫο ζαο δέλνληαο ραξΪ φρη κφλν ζηνπο εαπηνχο 

ζαο, ζηελ νηθνγΫλεηΪ ζαο θαη ζηνπο θέινπο ζαο, αιιΪ θαη ζε εκΪο ηνπο δαζθΪινπο ζαο, ηνπο 

νπνένπο Ϋρσ ηελ ηηκά εθπξνζσπψ σο πξφεδξνο ηνπ Σκάκαηνο θαη εθ κΫξνπο ησλ νπνέσλ 

ζαο εθθξΪδσ ηε ραξΪ θαη ηελ πιάξε ηθαλνπνέεζά καο. 

 

Σν Σκάκα Βπηζηάκεο Φπζηθάο Ώγσγάο θαη Ώζιεηηζκνχ δηαλχεη ηελ 3ε δεθαεηέα ιεηηνπξγέαο 
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ηνπ ζην παλεπηζηάκην Ώζελψλ. Μηα πνξεέα γεκΪηε απφ αγψλεο θαη ζπλερεέο πξνζπΪζεηεο 

γηα ηελ θαηΪθηεζε αθαδεκατθψλ επηηεπγκΪησλ ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επέ-

πεδν. Ώπηνχο ηνπο αγψλεο ζα ρξεηαζηεέ λα ζπλερέζεηε θαη εζεέο απφ εδψ θαη πΫξα κε αλΪ-

ινγν πΪζνο θαη ακεέσην ελδηαθΫξνλ, ψζηε λα Ϋρνπκε ζπλΫρεηα φρη κφλν ζηελ επηζηάκε καο 

αιιΪ θαη ζηε θαηαμέσζε ηνπ γπκλαζηηθνχ θιΪδνπ ηνλ νπνέν ζα ππεξεηεέηε κε δηαθνξεηηθά 

νληφηεηα απφ ζάκεξα. 

Χο παιαηφηεξνη θαη πεξηζζφηεξν Ϋκπεηξνη ζπλΪδειθνέ ζαο, νθεέινπκε λα ζαο δειψζνπκε 

φηη νη δπζθνιέεο πνπ ζα βξέζθεηε δηαξθψο κπξνζηΪ ζαο δελ εέλαη αμεπΫξαζηεο. Δ πΪιε γηα 

ην απηνλφεην, θαζεκεξηλά ζηελ ειιεληθά πξαγκαηηθφηεηα, εέλαη ην πξψην πνπ ζα αληηκεησ-

πέζεηε. ΏιιΪ σο γπκλαζηΫο μΫξνπκε λα παιεχνπκε, γλσξέδνπκε ηελ αμέα ηνπ αγψλα γηα ηελ 

θαηΪθηεζε ηεο λέθεο. Θα ελζσκαησζεέηε θαη ζα δπλακψζεηε ην θέλεκα απηψλ πνπ πξνζπα-

ζνχλ λα δηαηεξάζνπλ ηελ ηαπηφηεηΪ καο, αζθπθηηψληαο κπξνζηΪ ζηελ εκκνλά ηεο πνιηηηθάο 

εμνπζέαο λα κΫλεη αδηΪθνξε ζηα παιαηΪ θαη ζχγρξνλα πξνβιάκαηα πνπ ηαιαηπσξνχλ ηελ 

θνηλσλέα θαη ηνλ γπκλαζηηθν-αζιεηηθφ θιΪδν, κε θνξπθαέν ην αθαηνρχξσην ηνπ επαγγΫικα-

ηνο, ιεηηνπξγάκαηνο θαη επηζηάκεο ηνπ γπκλαζηά-πξνπνλεηά. 

Δ πξφρεηξε θαη Ϊδηθε ζηηο απνθΪζεηο ηεο πνιηηηθά εμνπζέα, δελ ζΫιεη λα θαηαλνάζεη απηφ 

πνπ εδψ θαη δεθαεηέεο εέλαη απνδεθηφ. ηη ε παηδαγσγηθά, βηνινγηθά θαη θνηλσληθά δηΪζηαζε 

ηεο Ϊζθεζεο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ εέλαη απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηά δηΪπιαζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ λΫσλ. ηη ε δηαηάξεζε θαη βειηέσζε ηεο επξσζηέαο θαη πγεέαο ηνπ 

πιεζπζκνχ εέλαη εζληθά ππφζεζε απφιπηεο πξνηεξαηφηεηαο θαη φηη ε επζχλε δηαρεέξηζεο θαη 

ιεηηνπξγέαο απηάο ηεο εζληθάο ππφζεζεο δελ κπνξεέ λα αλαηέζεηαη παξΪ κφλν ζε απηνχο πνπ 

ην έδην ην θξΪηνο ζπνπδΪδεη θαη κνξθψλεη σο εμεηδηθεπκΫλα ζηειΫρε-παηδαγσγνχο, εζΪο ηνπ 

γπκλαζηΫο. 

Βέλαη αδηαλφεην αθφκε θαη ζάκεξα ζηελ ΒιιΪδα ηνπ 21νπ αηψλα λα ρηέδνληαη ζρνιηθΪ ζπγ-

θξνηάκαηα κε πιάξε αδηαθνξέα γηα ρψξνπο πνπ ζα θαιχπηνπλ ηε βηνινγηθά θαη ςπρνπλεπ-

καηηθά αλΪγθε ησλ παηδηψλ θαη ησλ λΫσλ καο γηα Ϊζθεζε θαη παηρλέδη. Αελ εέλαη δπλαηφ λα 

ζπαηαιηνχληαη αθεηδψο ηεξΪζηηα ρξεκαηηθΪ πνζΪ γηα ηε δεκηνπξγέα πνιπδΪπαλσλ θαη νγ-

θνδΫζηαησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε κεγΪισλ αζιεηηθψλ δηνξ-

γαλψζεσλ πνπ δελ Ϋρνπλ θακέα πξνζθνξΪ ζηελ θνηλσλέα, ζηελ εθπαέδεπζε ζηε λενιαέα 

νχηε θαη ζηνλ έδην ηνλ αζιεηηζκφ σο θνηλσληθφ αγαζφ θαη λα παξακΫλνπλ ζε απέζηεπηα ρα-

κειΪ επέπεδα νη επελδχζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα, ζεκαληηθφ θαη αλαπφζπαζην 

θνκκΪηη ηεο νπνέαο εέλαη ε Ϊζθεζε θαη ν αζιεηηζκφο. 

ΒπηιΫμαηε λα ππεξεηάζεηε Ϋλαλ επαέζζεην θνηλσληθΪ ρψξν, φπνπ ε ηΪζε γηα ηθαλνπνέεζε 

ηνπ νξκΫκθπηνπ ηεο θέλεζεο θαη ηεο Ϊζθεζεο γέλεηαη ζηα ρΫξηα ηνπ γπκλαζηά εξγαιεέν κφξ-

θσζεο, επγελνχο Ϊκηιιαο, βησκαηηθάο παηδεέαο, ζπλαδΫιθσζεο, απφξξηςεο ηεο κεηξηφηε-

ηαο, επηδέσμεο ηεο δηαξθνχο βειηέσζεο.  

Χο λΫνη αζιεηηθνέ επηζηάκνλεο εέζηε ππνρξεσκΫλνη λα πξναζπέζεηε ηνλ θιΪδν ζαο θαη ηελ 

επηζηάκε ζαο εκπξΪθησο. Να πξνβΪιεηε ηελ αμέα ηεο δηαξθνχο πξνζπΪζεηαο γηα ηε βειηέσ-

ζε, ην ζεβαζκφ ζηελ αδπλακέα θαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ Ϊιινπ, Να ελζαξξχλεηε, λα εκςπ-

ρψλεηε, λα θαηαλνεέηε θαη λα θαζνδεγεέηε κε Ϋκπλεπζε θαη επηκνλά θΪζε πξνζπΪζεηα πνπ 

επηρεηξεέ λα θαιιηεξγάζεη ηελ πξνζσπηθφηεηΪ ηνπ αηφκνπ. 

Να βνεζάζεηε ηα παηδηΪ θαη ηνπο λΫνπο λα λνηψζνπλ ηελ αγσλέα θαη ηε ραξΪ ηνπ ζπλαγσ-

ληζκνχ, λα δηεθδηθνχλ ηε λέθε ρσξέο αληαγσληζηηθΫο δηαζΫζεηο, ζ‘ Ϋλα αγψλα πξνζσπηθΪ 

Ϋληηκν, κε ζηφρν ηε δηαηνκηθά ζχγθξηζε γηα ηελ αλΪδεημε ηεο ππεξνράο. Να κΪζνπλ λα αγσ-

λέδνληαη γηα ηε κεγαιεηψδε ζηηγκά ηεο ηθαλνπνέεζεο απφ ηελ ππΫξβαζε ησλ αηνκηθψλ νξέσλ, 
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ηεο αλαγλψξηζεο, ηεο δηΪθξηζεο. Να ζπκβΪιεηε ζηελ επαλαηνπνζΫηεζε ηνπ αζιεηηζκνχ ζε 

πγηεέο βΪζεηο, ρσξέο εζληθηζηηθΫο εμΪξζεηο, πνιηηηθά ζθνπηκφηεηα θαη ζαπκαζκφ ζε θαηαζθε-

παζκΫλνπο αζιεηηθνχο άξσεο, πνπ ε κφλε ηνπο επηδέσμε εέλαη ην θΫξδνο. 

Να δηδΪμεηε κε πΪζνο φηη ην κεγαιεέν ηεο αζιεηηθάο ηδΫαο ζηεξέδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

αζιεηηθάο αμέαο, ζην ζαπκαζκφ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ δηαξθψο κεηαηηζΫκελσλ νξέσλ ησλ 

ηθαλνηάησλ ηνπ, ζηε ιαηξεέα ηνπ Ϊζινπ θαη ησλ θαηνξζσκΪησλ, πνπ ζηελ πιεηνςεθέα ησλ 

απιψλ πνιηηψλ θαληΪδεη αθαηφξζσην, αδχλαην. Να αλαδεηθλχεηε φηη κε ηελ νξγαλσκΫλε 

πξνζπΪζεηα, ην πεέζκα, ηελ ππνκνλά θαη ηελ επηκνλά, ζ‘ Ϋλα ζεζκηθφ πιαέζην επγελνχο 

Ϊκηιιαο, θαλφλσλ θνηλΪ απνδεθηψλ, ηφικε θαη αξεηά, ην θαηλνκεληθΪ αθαηφξζσην κπνξεέ λα 

γέλεη θαηνξζσηφ.  

Ώγαπεηνέ ζπλΪδειθνη 

Δ παηδεέα κπνξεέ κφλν λα θεξδέζεη απφ ηε θηινζνθέα ηνπ νιπκπηζκνχ θαη απφ ηελ αλαγλψ-

ξηζε θαη πξνβνιά ηνπ αζιεηηθνχ ηδεψδνπο, πνπ βξέζθεηαη ζηνλ αληέπνδα ηεο εκπνξηθάο 

εθκεηΪιιεπζεο ηνπ αζιεηηθνχ ζεΪκαηνο πνπ παξΪγεη νπαδνχο θαη αλαδεηθλχεη ην ρξάκα θαη 

ην θΫξδνο σο ζεκηηά επηδέσμε. 

ηε ρψξα απηά δελ αξθεέ λα εέκαζηε ππεξάθαλνη κφλν γηα ηνλ Μ. ΏιΫμαλδξν, ηνλ Παξζελψλα 

θαη ηελ Οιπκπέα. ινη, εκεέο σο παηδαγσγνέ Ϋρνπκε ρξΫνο λα αλαδεέμνπκε φηη ζηνλ ηφπν 

απηφ γελλάζεθαλ πξαγκαηηθνέ αληδηνηειεέο άξσεο θαη  κεγΪινη θηιφζνθνη, πνπ κε ηηο πξΪμεηο 

θαη ην πλεχκα ηνπο αλΫδεημαλ ηηο παλαλζξψπηλεο αξεηΫο ηνπ κΫηξνπ, ηεο γελλαηφηεηαο, ηεο 

ηαπεηλνθξνζχλεο, ηεο εληηκφηεηαο, ηεο ζσθξνζχλεο, ηεο ζνθέαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, ζεκε-

ιηψδε ζπζηαηηθΪ δεκνθξαηηθάο ιεηηνπξγέαο.  

Δ κνλαδηθά αρηέδα ειπέδαο γηα ηελ αλΪθηεζε ησλ ρακΫλσλ αμηψλ εέζηε εζεέο, νη λΫνη. Οη λΫνη 

επηζηάκνλεο νη λΫνη παηδαγσγνέ νη λΫνη αγσληζηΫο ηεο δσάο πνπ ζα κεηαιακπαδεχζνπλ ηηο 

αμέεο απηΫο ζηηο επφκελεο γελεΫο. Δ δηθά καο ζπκβνπιά απηά ηελ ψξα πξνο εζΪο εέλαη λα 

θαιιηεξγεέηε κε πΪζνο ηηο αμέεο απηΫο ζηε ζπλεέδεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ λΫσλ καο.  

ΏπηΪ ηα ηδαληθΪ θαη απηά ηε ιεηηνπξγέα θαιιηεξγεέ θαη πξνζθΫξεη απφ ηελ έδξπζε ηνπ ζχγ-

ρξνλνπ ειιεληθνχ θξΪηνπο ην ειεχζεξν, απηφλνκν δεκφζην παλεπηζηάκην. Ώπηφ ην παλεπηζ-

ηάκην ζαο θαιψ λα ζπλερέζεηε λα ην ππεξαζπέδεζηε, φπσο ην θΪλαηε θαη σο θνηηεηΫο, θαη 

αχξην σο λΫνη επηζηάκνλεο θαη αξγφηεξα σο γνλεέο. 

 

αο επρφκαζηε νιφςπρα λα εέζηε πΪληα πγηεέο, θαιά ζηαδηνδξνκέα θαη θαιά επηηπρέα ζε φιεο 

ηηο πξνζδνθέεο ζαο. 
 
 

O Πξφεδξνο ηνπ Σκάκαηνο 

Καζεγεηάο Γεψξγηνο ΓεσξγηΪδεο 
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2. ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

2.1 ΑΡΥΔ θαη ΓΙΑΡΘΡΧΖ 
 
Δληαίν Πηπρίν  

Σν Σκάκα ρνξεγεέ εληαέν πηπρέν ζηελ «Βπηζηάκε ηεο Φπζηθάο Ώγσγάο θαη ηνπ Ώζιεηηζκνχ». 

ινη νη θνηηεηΫο εθπαηδεχνληαη ζε εληαέα βΪζε θαζ‘ φιε ηε δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, 

πξνθεηκΫλνπ λα αληαπνθξηζνχλ:  

α) ηε δηδαζθαιέα ηεο Φπζηθάο Ώγσγάο θαη ηνπ Ώζιεηηζκνχ ζε φιεο ηηο βαζκέδεο ηεο εθπαέ-

δεπζεο, ζηα αζιεηηθΪ ζσκαηεέα, ζηα πνιηηηζηηθΪ ζσκαηεέα θαη ζηνπο ρψξνπο δνπιεηΪο 

(γπκλαζηάξηα, ρψξνη αλαςπράο, θ.Ϊ.),  

β) ηε δηεχζπλζε θαη επνπηεέα γπκλαζηεξέσλ θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη σο ζχκβν-

πινη ά ζπλεξγΪηεο ζε αζιεηηθνχο νξγαληζκνχο ά Ϊιινπο θνξεέο. 

 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ δηαξθεέ ηνπιΪρηζηνλ νθηψ (8) εμΪκελα, απαηηεέ εθ κΫξνπο ησλ 

θνηηεηψλ (-ηξηψλ) ηε ζπκπιάξσζε ηνπιάρηζηνλ 120 δηδαθηηθψλ κνλΪδσλ θαη 240 πηζησηη-

θψλ κνλΪδσλ γηα ηελ απφθηεζε πηπρένπ, θαη πεξηιακβΪλεη:  

- ΤπνρξεσηηθΪ Μαζάκαηα,  

- Καη επηινγάλ ΤπνρξεσηηθΪ Μαζάκαηα,  

 - Πξναπαηηνχκελα Μαζάκαηα, 

 - Βηδέθεπζε ζε ια ηα ΟιπκπηαθΪ Ώζιάκαηα  

- Βηδέθεπζε ζηα ΘεσξεηηθΪ Πεδέα:  «Βπξσζηέα & Τγεέα», «ΠξνζαξκνζκΫλε 

  Κηλεηηθά Ώγσγά», «Ώζιεηηθά Αηνέθεζε», «Βιιεληθφο Παξαδνζηαθφο Υνξφο», 

 - Πξαθηηθά ΒμΪζθεζε, 

 - Βθπφλεζε Πηπρηαθάο Βξγαζέαο. 
 
Γίπισκα Δηδίθεπζεο 

Σν Αέπισκα Βηδέθεπζεο δελ εέλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ απφθηεζε πηπρένπ. 

Σν Αέπισκα Βηδέθεπζεο ρνξεγεέηαη:  

α) ηελ Πξνπνλεηηθά ησλ Αθλημάηφν ηοσ Ολσμπιακού Προγράμμαηος πνπ θαιχπηεη ην 

Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ θαη απνηειεέ θπζηθά ζπλΫρεηα ηεο εθπαέδεπζεο ησλ θνη-

ηεηψλ ζην πιαέζην ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ θαη θηλεηηθψλ δεμηνηάησλ πνπ Ϋρνπλ ζρΫ-

ζε κε ηε κεγηζηνπνέεζε ηεο αζιεηηθάο απφδνζεο.  

β) ηα γλσζηηθΪ Πεδέα θηλεζηνινγηθάο πξνζΫγγηζεο Εσρφζηία & Τγεία (ΣνκΫαο Ώζιεηηαηξη-

θάο θαη ΐηνινγέαο ηεο Άζθεζεο), Προζαρμοζμένη Κινηηική Αγφγή, (ΣνκΫαο Θεσξεηηθψλ 

Βπηζηεκψλ) Ελληνικός Παραδοζιακός Υορός θαη Ορτηζηική, (ΣνκΫαο Γπκλαζηηθάο & 

Υνξνχ).  

γ) ην γλσζηηθφ Πεδέν Αθληηική Διοίκηζη, (ΣνκΫαο Θεσξεηηθψλ Βπηζηεκψλ) 

 

Γηα ηελ απφθηεζε δηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο απαξαέηεηε πξνυπφζεζε εέλαη ε ζπκπιάξσζε 

ηνπιΪρηζηνλ 18 δ.κ. απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θΪζε εηδέθεπζε καζάκαηα.  

ΚΪζε ΣνκΫαο κπνξεέ λα νξέδεη απφ πΫληε (5) κΫρξη δψδεθα (12) καζάκαηα εηδηθεπζεο, απφ ηα 

νπνέα νη θνηηεηΫο νθεέινπλ λα επηιΫμνπλ Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν αξηζκφ. Σα πΫληε (5) απφ ηα κα-

ζάκαηα απηΪ εέλαη θνηλΪ θαη ππνρξεσηηθΪ γηα φινπο ηνπο θνηηεηΫο ηεο Βηδέθεπζεο. Σν ζχλν-

ιν ησλ καζεκΪησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε δηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο νξέδνληαη ζε 

πΫληε (5) ην ειΪρηζην θαη νθηψ (8) ην κΫγηζην. Ο θαζνξηζκφο ησλ καζεκάησλ εηδίθεπζεο θαη 
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φιεο νη ιεπηνκΫξεηεο ησλ πξνυπνζΫζεσλ απφθηεζεο ηνπ Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο νξέδνληαη 

απφ ηηο Γ.. ησλ αληέζηνηρσλ ΣνκΫσλ. 

Ώπαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ θνηηεηά ζηελ Βηδέθεπζε, εέλαη ε Ϋγγξαθε 

βεβαέσζε ηνπ ππεχζπλνπ Καζεγεηά φηη ζπλλελεέ.   
 
Πξφζζεην Γίπισκα Δηδίθεπζεο 

ΠαξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο θαη δεχηεξνπ ά ηξέηνπ Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο κε απφ-

θαζε ηνπ νηθεένπ ΣνκΫα. Ώπαξαέηεηε πξνυπφζεζε εέλαη ε επΫθηαζε ηνπ ειΪρηζηνπ ρξφλνπ 

ζπνπδψλ ηνπιΪρηζηνλ θαηΪ Ϋλα (1) εμΪκελν γηα θΪζε πξφζζεηε εηδέθεπζε.  
 
Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα 

Σν ζχλνιν ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκΪησλ γηα ιάςε πηπρένπ εέλαη 81 δ.κ. ά 162 π.κ. γηα ηνπο 

Ϊξξελεο θαη 84 δ.κ. ά 168 π.κ. γηα ηηο ζάιεηο, πνπ θαηαλΫκνληαη ζηνπο Ϋμη (6) Σνκεέο ηνπ Σκά-

καηνο σο εμάο: 18 δ.κ. ά 36 π.κ. ζηνλ ΣνκΫα Ώζιεηηαηξηθάο θαη ΐηνινγέαο ηεο Άζθεζεο, 24 

δ.κ. ά 48 π.κ.ζηνλ ΣνκΫα Θεσξεηηθψλ Βπηζηεκψλ, 12 δ.κ. ά 24 π.κ. ζηνλ ΣνκΫα Ώζινπαηδη-

ψλ, 9 δ.κ. ά 18 π.κ. γηα Ϊξξελεο θαη 12 δ.κ. ά 24 π.κ. γηα ζάιεηο ζηνλ ΣνκΫα Γπκλαζηηθάο θαη 

Υνξνχ, 14 δ.κ. ά 28 π.κ. ζηνλ ΣνκΫα Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ θαη 4 δ.κ. ά 8 π.κ. ζηνλ ΣνκΫα 

Τγξνχ ηέβνπ. 

 
   Πίλαθαο 1 - Καηαλνκή Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ, Πηζησηηθψλ  Μνλάδσλ 

θαη Δθπαηδεπηηθνχ Φνξηίνπ γηα ηελ Απφθηεζε Πηπρίνπ 

 

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΒ ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ Αηδ. Μνλ. Πηζη. Μνλ. Βθπαηδ. Φνξηέν 

Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα (Τπ.) Ώ Γ Ώ Γ Ώ Γ 

Ώζιεηηαηξηθάο θαη ΐηνινγέαο ηεο Άζθεζεο (ΐΏ) 18 18 36 36 900 900 

Θεσξεηηθψλ Βπηζηεκψλ (ΘΒ) 24 24 48 48 1200 1200 

Ώζινπαηδηψλ (ΏΠ) 12 12 24 24 600 600 

Γπκλαζηηθάο θαη Υνξνχ (ΓΥ) 9 12 18 24 450 600 

Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ (ΚΏ) 14 14 28 28 700 700 

Τγξνχ ηέβνπ (Τ) 4 4 8 8 200 200 

ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΒΠΕΛΟΓΔ             

Δηδίθεπζεο (Δη.) 18 18 36 36 900 900 

Διεχζεξα Μαζήκαηα (Δπ.) 17 14 34 28 850 700 

Πηπρηαθή Δξγαζία (Πη.) 4 4 8 8 200 200 

ΤΝΟΛΟ 120 120 240 240 6000 6000 

 
*Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα πάξνπλ πηπρίν αληηθαζηζηψληαο ηηο Γ.Μ θαη Π.Μ. ησλ καζε-
κάησλ Δηδίθεπζεο κε αληίζηνηρν αξηζκφ απφ καζήκαηα ειέπζεξεο επηινγήο. 
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Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα  

Βπέ πιΫνλ ησλ Τπνρξεσηηθψλ καζεκΪησλ, γηα ηε ιάςε πηπρένπ απαηηνχληαη ηνπιΪρηζηνλ 35 

δ.κ. ά 70 π.κ.ζηνπο Ϊξξελεο θαη 32 δ.κ. ά 64 π.κ. ζηηο ζάιεηο, απφ καζάκαηα θαη‘ επηινγάλ 

ππνρξεσηηθΪ, εθ ησλ νπνέσλ νη 18 δ.κ. ά 36 π.κ. κπνξεέ λα εέλαη απφ ηα καζάκαηα Βηδέθεπ-

ζεο θαη ηνπιΪρηζηνλ 17 δ.κ. ά 34 π.κ. θαη 14 δ.κ. ά 28 π.κ. γηα Ϊξξελεο θαη ζάιεηο αληέζηνη-

ρα, απφ ειεχζεξα καζάκαηα επηινγάο.  
 
Πξναπαηηνχκελα Μαζήκαηα 

ΚΪζε ΣνκΫαο κπνξεέ λα νξέδεη καζάκαηα σο πξναπαηηνχκελα. Σα πξναπαηηνχκελα καζάκα-

ηα πεξηνξέδνληαη κφλν ζηηο εηδηθεχζεηο θαη δελ κπνξεέ λα εέλαη πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα (1).  
 
Γηαηκεκαηηθή Αλαγλψξηζε Μαζεκάησλ 

Θεζκνζεηεέηαη ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο δ.κ. θαη π.κ. γηα καζάκαηα πνπ παξαθνινχζεζε ν 

θνηηεηάο ζε Ϊιια Σκάκαηα ηνπ ηδένπ ά Ϊιισλ Παλεπηζηεκέσλ ηεο εκεδαπάο ά αιινδαπάο. 

Γηα ηελ αλαγλψξεζε ελφο καζάκαηνο ρσξέο πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ζα πξΫπεη αθελφο κελ 

ην κΪζεκα λα πξνβιΫπεηαη απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, αθεηΫξνπ δε λα ππΪξρεη νπζηαζηη-

θά θΪιπςε ηνπιΪρηζηνλ ησλ ¾ ησλ σξψλ δηδαζθαιέαο. 

 
Δθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

Σν Πξφγξακκα ηζρχεη ζηελ παξνχζα κνξθά απφ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2009-10. Αέλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο θνηηεηΫο πξνεγνχκελσλ εηψλ λα επηιχνπλ ηα ηπρφλ πξνβιάκαηα 

πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζε ζπλελφεζε κε ηνλ δηδΪζθνληα θαη ηνλ Αηεπζπληά ηνπ ΣνκΫα ζηνλ 

νπνέν αλάθεη ην ΜΪζεκα.  

 
χκβνπινη πνπδψλ 

Θεζκνζεηεέηαη πκβνχιην πνπδψλ πνπ απνηειεέηαη απφ πΫληε Ϋσο νθηψ κΫιε ΑΒΠ γηα φιν-

πο ηνπο θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο θαη ηδηαέηεξα γηα ηνπο πξσηνεηεέο θαη ηνπο θνηηεηΫο Βηδηθεχ-

ζεσλ. 
 
Πηπρηαθή Δξγαζία  

1. Δ πηπρηαθά εξγαζέα εέλαη ππνρξεσηηθά θαη εθπνλεέηαη ζην πιαέζην ηεο εηδέθεπζεο ηνπ 

θνηηεηά ά ζε Ϊιιν γλσζηηθφ αληηθεέκελν-πεδέν (ζπλδπαζκφο καζεκΪησλ) ηεο απνιχηνπ 

επηινγάο ηνπ κεηΪ απφ ζπλελλφεζε θαη Ϋγθξηζε απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηά ηεο πξψ-

ηεο εηδέθεπζεο πνπ Ϋρεη παξαθνινπζάζεη. 

2. Δ πηπρηαθά εξγαζέα εέλαη αηνκηθά. ε εηδηθΫο φκσο πεξηπηψζεηο (π.ρ. πεηξακαηηθά Ϋξεπ-

λα) εέλαη δπλαηφλ λα εθπνλεζεέ κε ηε ζπλεξγαζέα κΫρξη ηξηψλ (3) θνηηεηψλ θαηΪ ηελ 

θξέζε ηνπ επηβιΫπνληα θαζεγεηά. 

3. Δ πηπρηαθά εξγαζέα Ϋρεη δηδαθηηθφ βΪξνο 4 δ.κ. ά 8 π.κ. θαη απνηειεέ πξνυπφζεζε α-

πφθηεζεο πηπρένπ θαη φρη εθπιάξσζεο ησλ απαηηάζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ 18 δ.κ. ά 36 

π.κ. ηεο εηδέθεπζεο. ε πεξηπηψζεηο νκαδηθάο εξγαζέαο νη θνηηεηΫο παέξλνπλ ηηο έδηεο 

δηδαθηηθΫο ά πηζησηηθΫο κνλΪδεο (4 ά 6), φπσο πξνβιΫπεηαη θαη ζηηο αηνκηθΫο εξγαζέεο. 

4. ε πεξέπησζε 2εο ά & 3εο εηδέθεπζεο δελ απαηηεέηαη 2ε ά & 3ε πηπρηαθά εξγαζέα. 

5. Ο επηβιΫπσλ θαζεγεηάο νξέδεη ηηο επέ κΫξνπο πξνυπνζΫζεηο Ϋλαξμεο, δνκάο, νινθιά-

ξσζεο, ζπγγξαθάο, παξνπζέαζεο, αμηνιφγεζεο θαη θαηΪζεζεο ηεο εξγαζέαο, ζην πια-

έζην ησλ γεληθφηεξσλ απνθΪζεσλ ηεο Γ.. ηνπ ΣνκΫα. 
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6. ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζά ηεο πηπρηαθάο ηνπ εξγαζέαο ν θνηηεηάο ππνρξενχηαη λα ηελ π-

πνζηεξέμεη δεκνζέσο ζε δηαδηθαζέα πνπ νξέδεηαη απφ ηε Γ.. ηνπ ΣνκΫα, ζηνλ νπνέν 

αλάθεη ν επηβιΫπσλ θαζεγεηάο ηεο πηπρηαθάο εξγαζέαο. 

7. ΜεηΪ ηε δεκφζηα ππνζηάξημε, ε πηπρηαθά αμηνινγεέηαη απφ ηνλ επηβιΫπνληα θαζεγεηά 

κε βΪζε ηηο βαζκνινγηθΫο θαηεγνξέεο «θαιψο» (5-6.4), «ιέαλ θαιψο» (6.5-8.4) θαη «Ϊ-

ξηζηα» (8.5-10), πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ην πηπρέν θαη ηελ εηδέθεπζε. 

8. ΜεηΪ ηελ επηηπρά αμηνιφγεζε ηεο εξγαζέαο, ν επηβιΫπσλ θαζεγεηάο ζπκπιεξψλεη θαη 

θαηαζΫηεη ζηελ γξακκαηεέα εηδηθφ Ϋληππν κε ην βαζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο εξγαζέαο, ην ν-

πνέν ππνγξΪθεηαη θαη απφ ηνλ δηεπζπληά ηνπ ΣνκΫα ζε φηη αθνξΪ ηελ επηβεβαέσζε ηεο 

εθπιάξσζεο ηεο ππνρξΫσζεο γηα δεκφζηα ππνζηάξημε. 

9. Σν πιάξεο θεέκελν ηεο πηπρηαθάο εξγαζέαο θαηαηέζεηαη ζηε Γξακκαηεέα ηνπ ΣνκΫα ά ζην 

αληέζηνηρν ζπνπδαζηάξην / εξγαζηάξην. ηε βηβιηνζάθε ηνπ Σκάκαηνο θαηαηέζεηαη ζε 

ειεθηξνληθά κνξθά εθηεηακΫλε πεξέιεςε ηξηψλ (3) ζειέδσλ ηεο εξγαζέαο (πεξέπνπ 

1400 ιΫμεηο) γηα αξρεηνζΫηεζε θαη ελεκΫξσζε ησλ κειινληηθψλ θνηηεηψλ. 

10. Γηα ηελ Ϋλαξμε εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθάο εξγαζέαο, ν επηβιΫπσλ θαζεγεηάο Ϋρεη ην δη-

θαέσκα λα νξέδεη εληαέα θαη θαηΪ πεξέπησζε πξναπαηηνχκελα καζάκαηα ζρεηηθΪ κε ην 

γλσζηηθφ πεδέν ηεο εξγαζέαο, αλΪινγα κε ηνπο επηζηεκνληθΫο απαηηάζεηο ηεο. 

11. Ο επηβιΫπσλ Καζεγεηάο, Ϋρεη ην δηθαέσκα λα δεηάζεη απφ ηε Γ.. ηνπ ΣνκΫα ηελ Ϋγθξη-

ζε σο πξναπαηηνχκελνπ καζάκαηνο, θαη ελφο απφ ηα καζάκαηα θνξκνχ: 233 Μεζνδν-

ινγέα Ώζιεηηθάο Έξεπλαο θαη 336 Ώζιεηηθά ηαηηζηηθά. 

12. πληζηΪηαη ε γλψζε μΫλεο γιψζζαο (π.ρ. 149 ΞΫλε Γιψζζα, θαηΪ πξνηέκεζε ΏγγιηθΪ), 

θαη πιεξνθνξηθάο (word, excell θ.ιπ., π.ρ. 147 Πιεξνθνξηθά ζηε Φ.Ώ.Ώ.). 

13. ην πιαέζην ηεο ηεηξαεηνχο ππνρξεσηηθάο θνέηεζεο, ε δηαδηθαζέα ηεο πηπρηαθάο εξγα-

ζέαο αξρέδεη ηππηθΪ ην επηΫκβξην (7ν εμΪκελν) θαη ε θαηΪζεζά ηεο ζηνλ επηβιΫπνληα 

θαζεγεηά γέλεηαη ην αξγφηεξν ζην ηΫινο Ματνπ (8ν εμακάλνπ), ψζηε λα ππΪξρεη επαξθάο 

ρξφλνο γηα ηελ αμηνιφγεζά ηεο θαη ηε δεκφζηα ππνζηάξημε.  
 
Κσδηθνπνίεζε Μαζεκάησλ 
 

Σα καζάκαηα ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ παξνπζηΪδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πέλαθεο 

ζχκθσλα κε ηελ εμάο θσδηθνπνέεζε: 

 

Σνκεέο :  ΑΒ - Ώζιεηηαηξηθάο & ΐηνινγέαο ηεο Άζθεζεο 

ΘΔ - Θεσξεηηθψλ Βπηζηεκψλ 

ΑΠ - ΏζινΠαηδηψλ    

ΓΥ - Γπκλαζηηθάο & Υνξνχ    

ΚΑ - Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ    

ΛΑ - ΛνηπΪ Ώζιάκαηα     

Τ - Τγξνχ ηέβνπ  

 

ΘεσξεηηθΪ Πεδέα : ΔΤ - Δπξσζηία & Τγεία  

ΠΑ - Πξνζαξκνζκέλε (Κηλεηηθή) Αγσγή 

ΑΓ - Αζιεηηθή Γηνίθεζε 

ΔΥ - Διιεληθόο (Παξαδνζηαθόο) Υνξόο 
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ΤπνρξεσηηθΪ Μαζάκαηα : 

100  - 199 Ώ΄ Ϋηνο   

200 - 299 ΐ΄ Ϋηνο  Τπ - ΤπνρξεσηηθΪ 

300 - 399 Γ΄ Ϋηνο  Δπ - Βπηινγάο 

400 - 499 Α΄ Ϋηνο 

 

Μαζάκαηα Βπηινγάο : 100 & 199 

Σα καζάκαηα απηΪ θσδηθνπνηνχληαη Ϋηζη (φπσο ηα καζάκαηα ηνπ Ώ΄ Ϋηνπο) αθξηβψο γηα ην 

ιφγν φηη κπνξνχλ λα ηα παξαθνινπζάζνπλ νη θνηηεηΫο απφ ην Ώ΄ Ϋηνο. 

 

Α : Άλδξεο,  Γ : Γπλαέθεο 

 

 

Παξαδεέγκαηα Κσδηθνπνέεζεο: 

 

ΘΒ-131Τπ  Εζηνξέα Φπζηθάο Ώγσγάο θαη Ώζιεηηζκνχ 

Σν κΪζεκα αλάθεη ζηνλ ηνκΫα Θεσξεηηθψλ Βπηζηεκψλ (ΘΒ), δηδΪζθεηαη ζην Ώ΄ Ϋηνο (131) 

θαη εέλαη ππνρξεσηηθφ (Τπ).  

 

Ώΐ-405ΒΤ  Άζθεζε, Βπξσζηέα, Τγεέα 

Σν κΪζεκα αλάθεη ζηνλ ηνκΫα Ώζιεηηαηξηθάο & ΐηνινγέαο ηεο Άζθεζεο (Ώΐ), δηδΪζθεηαη ζην 

Α΄ Ϋηνο (405) θαη πεξηΫρεηαη ζηνλ θχθιν Δπξσζηία & Τγεία (ΒΤ). 

 

Τ-186Βπ  Τδαηνζθαέξηζε 

Σν κΪζεκα αλάθεη ζηνλ ηνκΫα Τγξνχ ηέβνπ (Τ), δηδΪζθεηαη ζηνπο θνηηεηΫο ηνπ Ώ΄ Ϋηνπο 

(186) θαη εέλαη επηινγάο (Βπ). 
 

εκείσζε: Σα καζήκαηα πνπ έρνπλ αιιάμεη θαηεγνξία θαη έρνπλ κεηαθεξζεί απφ Τ-
πνρξεσηηθά ζε Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά ή απφ Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά ζε 
Τπνρξεσηηθά, δηαζέηνπλ λέν Κσδηθφ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. Γηα δηεπθφιπλζε 
φκσο ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ αλαθέξεηαη θαη ν πξνεγνχκελνο θσδηθφο. 
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2.2. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ 

2.2.α. Σνκέαο Αζιεηηαηξηθήο & Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο (ΑΒ)  

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Τπνρξεσηηθά (Τπ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Ε.φ. 

Ώΐ-101Τπ Λεηηνπξγηθά Ώλαηνκηθά ηνπ Ώλζξψπνπ* 2 2 3 6 150 

Ώΐ-102Τπ Φπζηνινγέα ηνπ Ώλζξψπνπ* 2 2 3 6 150 

Ώΐ-201Τπ Βξγνθπζηνινγέα* 2 2 3 6 150 

Ώΐ-202Τπ Βξγνκεηξέα 2 1 2 4 100 

Ώΐ-301Τπ Ώζιεηηθά Φπζηθνζεξαπεέα 2 1 2 4 100 

Ώΐ-302Τπ Ώζιεηηθά ΐην-κεραληθά* 2 2 3 6 150 

Ώΐ-303Τπ Ώζιεηηαηξηθά 2 1 2 4 100 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Καη' Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά (Δπ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ. 

Ώΐ-111Βπ Κηλεζηνινγέα* 1 2 2 4 100 

Ώΐ-112Βπ ΦπζηνινγηθΪ ΡπζκηζηηθΪ πζηάκαηα* 1 2 2 4 100 

Ώΐ-114Βπ ΒθαξκνζκΫλε Ώζιεηηθά Βξγνθπζηνινγέα* 1 2 2 4 100 

Ώΐ-115Βπ ΒθαξκνζκΫλε Ώζιεηηθά ΐηνκεραληθά* 1 2 2 4 100 

Ώΐ-117Βπ Ώζι. ΣαιΫλην: Βπηινγά θαη Πξνεηνηκαζέα 2 - 2 4 100 

Ώΐ-119Βπ Ώλαηνκηθά πζηεκΪησλ* 1 2 2 4 100 

Ώΐ-120Βπ 
Ώπηφλ.&Βιεχζ. ΚαηΪδπζε: Φπζηνινγέα & 

ΏζθΪιεηα 
2 - 2 4 100 

Ώΐ-121Βπ   Τγηεηλά θαη Πξψηεο ΐνάζεηεο 1 2 2 4 100 

Ώΐ-122Βπ Παζνθηλεζηνινγέα 2 2 3 6 150 

 
 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ 
     

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΔΤΡΧΣΙΑ & ΤΓΔΙΑ» (ΔΤ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ. 

Ώΐ-401ΒΤ Αηαηξνθά: Ώζιεηηθά Ώπφδνζε & Τγεέα 3 - 3 6 150 

Ώΐ-402ΒΤ ΏλΪπηπμε, Χξέκαλζε θαη Άζθεζε*   2 2 3 6 150 

Ώΐ-403ΒΤ Άζθεζε θαη Γπλαέθα ² 2 - 2 4 100 

Ώΐ-404ΒΤ Φπζηθά Αξαζηεξηφηεηα θαη Γάξαλζε ² 2 - 2 4 100 

Ώΐ-405ΒΤ Άζθεζε, Βπξσζηέα θαη Τγεέα* ² 2 4 4 8 200 

Ώΐ-406ΒΤ Βξγνλνκέα* 1 2 2 4 100 

Ώΐ-410ΒΤ Ώπνθ. Μπνζθειεηηθψλ Απζιεηηνπξγηψλ² 2 2 3 6 150 

Ώΐ-412ΒΤ Παζάζεηο θαη Άζθεζε 2 - 2 4 100 

Ώΐ-415ΒΤ Καζνδεγνχκελε Πξαθηηθά ΒμΪζθεζε1 1 3 2 4 100 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

28 
 

Ώΐ-417ΒΤ Πξφιεςε Σξαπκαηηζκψλ ησλ αζθνπκΫλσλ* 1 2 2 4 100 

Ώΐ-419ΒΤ 
 Ώμηνιφγεζε-ΏξρΫο απνθαηΪζηαζεο κπνζθε-

ιεηηθνχ ζπζηάκαηνο 
2  2 3 6 150 

Ώΐ-421ΒΤ 
χληαμε πξνγξακκΪησλ Ϊζθεζεο γηα ρξφληεο 

παζάζεηο 
2 2 3 6 150 

 

Θ = ψξεο ζεσξίαο, Δ = ψξεο εμάζθεζεο (εξγαζηήξην ή πξαθηηθή αζιήκαηνο) 

* = Γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθνχο ε κία ψξα ησλ εξγαζηεξίσλ δηεμάγεηαη ζην Μ.Α. 

1 πλδηδΪζθεηαη κε ηνλ Σνκέα Θεσξεηηθώλ Δπηζηεκώλ.   
²Μαζάκαηα ππνρξεσηηθΪ γηα φινπο ηνπο θνηηεηΫο ηεο εηδέθεπζεο  

 

 

 

 
 

Βξγαζηάξην ΐην-κεραληθάο (Κηέξην ΐ) 
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2.2.β. Σνκέαο Θεσξεηηθψλ Δπηζηεκψλ (ΘΔ) 

 
 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Τπνρξεσηηθά (Τπ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΘΒ-131Τπ Εζηνξέα Φπζηθάο Ώγσγάο θαη Ώζιεηηζκνχ 2 - 2 4 100 

ΘΒ-132Τπ ΟξγΪλσζε θαη Αηνέθεζε ζηνλ Ώζιεηηζκφ 2 - 2 4 100 

ΘΒ-141Τπ Βηζαγσγά ζηελ Κνηλσληνινγέα 2 - 2 4 100 

ΘΒ-142Τπ Γεληθά Παηδαγσγηθά 2 - 2 4 100 

ΘΒ-143Τπ Βηζαγσγά ζηελ Φπρνινγέα 2 - 2 4 100 

ΘΒ-233Τπ Μεζνδνινγέα Ώζιεηηθάο Έξεπλαο 2 1 2 4 100 

ΘΒ-336Τπ Ώζιεηηθά ηαηηζηηθά (πξ.ΘΒ-234Τπ) 2 - 2 4 100 

ΘΒ-235Τπ Κηλεηηθά πκπεξηθνξΪ 2 1 2 4 100 

ΘΒ-331Τπ Ώζιεηηθά Φπρνινγέα* 2 1 2 4 100 

ΘΒ-332Τπ Ώζιεηηθά Παηδαγσγηθά 2 1 2 4 100 

ΘΒ-333Τπ Αηδαθηηθά Φπζηθάο Ώγσγάο 2 1 2 4 100 

ΘΒ-334Τπ Κνηλσληνινγέα ηνπ Ώζιεηηζκνχ 2 - 2 4 100 

 
ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

Κσδηθφο Καη' Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά (Δπ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΘΒ-153Βπ Βηζ. ζηε Φηινζνθέα & Φηι. ηνπ Ώζιεηηζκνχ 2 - 2 4 100 

ΘΒ-145Βπ Άζθεζε θαη Ώζιεηηζκφο γηα ινπο  2 - 2 4 100 

ΘΒ-146Βπ Μεηξάζεηο & Ώμηνιφγεζε ζηε Φ. Ώ. & Ώ. 2 - 2 4 100 

ΘΒ-147Βπ Πιεξνθνξηθά ζηε Φπζηθά Ώγσγά 2 - 2 4 100 

ΘΒ-148Βπ Μνπζηθά 2 - 2 4 100 

ΘΒ-149Βπ ΞΫλε Γιψζζα (ΏγγιηθΪ Ε)  2 - 2 4 100 

ΘΒ-150Βπ ΞΫλε Γιψζζα (ΏγγιηθΪ ΕΕ) 2 - 2 4 100 

ΘΒ-121Βπ ΞΫλε Γιψζζα (ΓαιιηθΪ)  2 - 2 4 100 

ΘΒ-122Βπ Καηαο/θφο Θεζκφο & Τπ. Αξαζη. Ώλαςπράο 2 - 2 4 100 

ΘΒ-123Βπ Εζηνξέα Πνιηηηζκνχ 2 - 2 4 100 

ΘΒ-124Βπ Κνηλσληθφ Φχιν θαη Ώζιεηηζκφο 2 - 2 4 100 

ΘΒ-231Βπ Ώζιεηηθφ Αέθαην (πξ. ΘΒ 231Τπ) 2 - 2 4 100 

ΘΒ-232Βπ Βηζ. ζηελ Πξνζ. Κηλ. Ώγσγά (πξ.ΘΒ232Τπ) 2 - 2 4 100 

ΘΒ-154Βπ Ώξραένη Οιπκπηαθνέ Ώγισλεο & Εζηνξέα ηεο 

Ώζιεηηθάο ΣΫρλεο 

2 - 2 4 100 

ΘΒ-155Βπ Οιπκπηαθά Παηδεέα & Ώζιεηηθά Δζηθά 2 - 2 4 100 

ΘΒ-156Βπ Οιπκπηζκφο:Κνηλσληνινγηθά ΠξνζΫγγηζε 2 - 2 4 100 
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

     

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΠΡΟ. ΚΙΝΖΣ. ΑΓΧΓΖ» (ΠΑ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΘΒ-421ΠΚΏ Βηδ. ΘΫκαηα ζηελ Πξνζ. Κηλεηηθά Ώγσγά 2 - 2 4 100 

ΘΒ-424ΠΚΏ Μεηξάζεηο & Ώμηνι. ζηελ Πξνζ. Κηλ. Ώγσγά 1 2 2 4 100 

ΘΒ-425ΠΚΏ ΏλΪπηπμε θαη Κηλεηηθά ΒμΫιημε ² 2 - 2 4 100 

ΘΒ-427ΠΚΏ Πξνζ. Άζθεζε γηα ινπο - Κηλ. Ώλαςπρά ² 2 - 2 4 100 

ΘΒ-428ΠΚΏ Ώλαπηπμ.ΑηαηαξαρΫο-Πξαθηηθά ΒμΪζθεζε Ε ² 2 4 4 8 200 

ΘΒ-430ΠΚΏ 
Κηλ.Ώλαπεξέεο - ΏηζζεηεξηαθΫο ΑηαηαξαρΫο-

Πξαθηηθά ΒμΪζθεζε ΕΕ ² 
2 4 4 8 200 

ΘΒ-432ΠΚΏ ΝεπξνκπτθΫο Αηεπθνιχλζεηο ¹ 1 2 2 4 100 

ΘΒ-433ΠΚΏ Λεηηνπξγηθά ΏπνθαηΪζη. Κηλεη. Ώλαπεξηψλ ² 1 2 2 4 100 

 
 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ 
     

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΑΘΛΖΣΙΚΖ ΓΙΟΙΚΖΖ» (ΑΓ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΘΒ-435ΏΑ Αηνηθεηηθά Βπηζηάκε - ΓεληθΫο ΏξρΫο 2 - 2 4 100 

ΘΒ-436ΏΑ Ώζιεηηθά Ώγνξαγλσζέα 2 - 2 4 100 

ΘΒ-437ΏΑ ΏζιεηηθΫο ΒξγαζηαθΫο ρΫζεηο 2 - 2 4 100 

ΘΒ-438ΏΑ ΟξγΪλσζε θαη Αηνέθεζε ΒγθαηαζηΪζεσλ 2 - 2 4 100 

ΘΒ-439ΏΑ Ώζιεηηθά Οηθνλνκέα 2 - 2 4 100 

ΘΒ-441ΏΑ Αηεζλεέο Ώζι. Οξγαληζκνέ & Αέθαην Ο.Ώ. 2 - 2 4 100 

ΘΒ-442ΏΑ ΟξγΪλσζε Ώζιεηηθψλ Ώγψλσλ 2 - 2 4 100 

ΘΒ-446ΏΑ ΟξγΪλσζε ΠξνγξακκΪησλ Κηλ. Ώλαςπράο 2 - 2 4 100 

ΘΒ-447ΏΑ Πξαθηηθά ΒμΪζθεζε 1 2 2 4 100 

 
* = Γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθνχο ε κέα ψξα ησλ εξγαζηεξέσλ δηεμΪγεηαη ζην Μ.Ώ. 
¹ ΑηδΪζθεηαη απφ ηνλ ΣνκΫα Ώζιεηηαηξηθάο θαη ΐηνινγέαο ηεο Άζθεζεο.  
² ΤπνρξεσηηθΪ Μαζάκαηα ηεο Βηδέθεπζεο.  
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2.2.γ. Σνκέαο Αζινπαηδηψλ (ΑΠ) 
 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Τπνρξεσηηθά (Τπ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΏΠ-153Τπ Πνδνζθαέξηζε 2 4 3 6 150 

ΏΠ-154Τπ Υεηξνζθαέξηζε 2 4 3 6 150 

ΏΠ-352Τπ Καιαζνζθαέξηζε(πξ.ΏΠ-253Τπ) 2 4 3 6 150 

ΏΠ-254Τπ Πεηνζθαέξηζε 2 4 3 6 150 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Καη' Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά (Δπ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΏΠ-162Βπ Ώληηζθαέξηζε  2 2 3 6 150 

ΏΠ-164Βπ ΒπηηξαπΫδηα Ώληηζθαέξηζε  1 2 2 4 100 

ΏΠ-183Βπ 
ΠξνρσξεκΫλν Βπέπεδν Καιαζνζθαέξηζεο 

(πξ.ΠΒΚ-253Βπ) 
1 2 2 4 100 

ΏΠ-185Βπ 
ΠξνρσξεκΫλν Βπέπεδν Πεηνζθαέξηζεο 

(πξ.ΠΒΠ-254Βπ) 
1 2 2 4 100 

ΏΠ-187Βπ 
ΠξνρσξεκΫλν Βπέπεδν Υεηξνζθαέξηζεο 

(πξ.ΠΒΥ-154Βπ) 
1 2 2 4 100 

ΏΠ-190Βπ Πεηνζθαέξηζε επέ Άκκνπ 1 2 2 4 100 

ΏΠ-193Βπ Σνηρνζθαέξηζε  1 2 2 4 100 

ΏΠ-194Βπ Υνθευ επέ ρφξηνπ 1 2 2 4 100 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΖ» (ΑΓ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΏΠ-470ΚΏ Σερληθά  ΏλΪιπζε Καιαζνζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

ΏΠ-471ΚΏ Πξνπνλεηηθά Καιαζνζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

ΏΠ-473ΚΏ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Καιαζνζθαέξηζεο 2 - 2 4 100 

ΏΠ-479ΚΏ Οκαδηθά Σαθηηθά Καιαζνζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

ΏΠ-480ΚΏ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε Καιαζνζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

 

  ΜΑΘΖΜΑΣΑ           

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΖ» (ΠΔ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΏΠ-470ΠΒ Σερληθά Πεηνζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

ΏΠ-471ΠΒ Πξνπνλεηηθά Πεηνζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

ΏΠ-473ΠΒ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Πεηνζθαέξηζεο 2 - 2 4 100 

ΏΠ-479ΠΒ Οκαδηθά Σαθηηθά Πεηνζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

ΏΠ-480ΠΒ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε Πεηνζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ 
     

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΥΔΙΡΟΦΑΙΡΙΖ» (ΥΔ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΏΠ-470ΥΒ Σερληθά ΏλΪιπζε Υεηξνζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

ΏΠ-471ΥΒ Πξνπνλεηηθά Υεηξνζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

ΏΠ-473ΥΒ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Υεηξνζθαέξηζεο 2 - 2 4 100 

ΏΠ-479ΥΒ Οκαδηθά Σαθηηθά Υεηξνζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

ΏΠ-480ΥΒ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε Υεηξνζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΖ» (ΠΟ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΏΠ-470ΠΟ Σερληθά ΏλΪιπζε Πνδνζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

ΏΠ-471ΠΟ Πξνπνλεηηθά Πνδνζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

ΏΠ-473ΠΟ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Πνδνζθαέξηζεο 2 - 2 4 100 

ΏΠ-479ΠΟ Οκαδηθά Σαθηηθά Πνδνζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

ΏΠ-480ΠΟ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε Πνδνζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΖ» (ΑΝ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΏΠ-470ΏΝ Σερληθά  ΏλΪιπζε Ώληηζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

ΏΠ-471ΏΝ Πξνπνλεηηθά Ώληηζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

ΏΠ-472ΏΝ Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο Ώληηζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

ΏΠ-473ΏΝ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Ώληηζθαέξηζεο 2 - 2 4 100 

ΏΠ-480ΏΝ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε Ώληηζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΔΠΙΣΡ. ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΖ» (ΔΑ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΏΠ-470ΒΏ Σερληθά  ΏλΪιπζε Βπηηξ. Ώληηζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

ΏΠ-471ΒΏ Πξνπνλεηηθά ΒπηηξαπΫδηαο Ώληηζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

ΏΠ-472ΒΏ Μεζνδνινγέα Αηδαζθ. Βπηηξ. Ώληηζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

ΏΠ-473ΒΏ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα ΒπηηξαπΫδηαο Ώληηζθαέξηζεο 2 - 2 4 100 

ΏΠ-480ΒΏ Πξνπ/ηηθά ΒμΪζθεζε Βπηηξ. Ώληηζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΠΔΣ/ΡΙΖ ΔΠΙ ΑΜΜΟΤ» (ΒΑ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΏΠ-470ΐΏ Σερληθά Πεηνζθαέξηζεο Βπέ Άκκνπ 2 4 4 8 200 

ΏΠ-471ΐΏ Πξνπνλεηηθά Πεηνζθαέξηζεο Βπέ Άκκνπ 2 4 4 8 200 
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ΏΠ-473ΐΏ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Πεηνζθαέξηζεο Βπέ Άκκνπ 2 - 2 4 100 

ΏΠ-479ΐΏ Οκαδηθά Σαθηηθά Πεηνζθαέξηζεο Βπέ Άκκνπ 2 4 4 8 200 

ΏΠ-480ΐΏ Πξνπ/ηηθά ΒμΪζθεζε Πεη/ξηζεο Βπέ Άκκνπ 2 4 4 8 200 

 
 

 
 
 

 
 
 

Ώέζνπζα «θι» Κιεηζηφ Γπκλαζηάξην Ώζινπαηδηψλ (Κηέξην Γ) 
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2.2.δ. Σνκέαο Γπκλαζηηθήο & Υνξνχ (ΓΥ) 
 

       

Κσδηθφο Τπνρξεσηηθά (Τπ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΓΥ-151Τπ ΐαζηθά Γπκλαζηηθά 2 4 3 6 150 

ΓΥ-256Τπ 
Βιιεληθφο Παξαδνζηαθφο Υνξφο  

(πξ.ΓΥ-155Τπ) 
2 4 3 6 150 

ΓΥ-252Τπ Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά 2 4 3 6 150 

ΓΥ-255Τπ Ρπζκηθά Γπκλαζηηθά  (Γ) 2 4 3 6 150 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Καη' Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά (Δπ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΓΥ-125Βπ Θεαηξηθφ Παηρλέδη 1 2 2 4 100 

ΓΥ-160Βπ Ώεξνβηθά Γπκλαζηηθά 1 2 2 4 100 

ΓΥ-172Βπ Αεκηνπξγηθά θέλεζε - Ώπηνζρεδηαζκφο 1 2 2 4 100 

ΓΥ-188Βπ Λατθνέ Υνξνέ Άιισλ Υσξψλ 2 - 2 4 100 

ΓΥ-189Βπ Οξρεζηηθά-Αεκηνπξγηθφο Υνξφο  1 2 2 4 100 

ΓΥ-190Βπ Σξακπνιέλν 1 2 2 4 100 

ΓΥ-191Βπ ΠηιΪηεο 1 2 2 4 100 

ΓΥ-192Βπ Γπκλαζηηθά γηα φινπο (Γεληθά Γπκλαζηηθά) 1 2 2 4 100 

ΓΥ-193Βπ Γηφγθα 1 2 2 4 100 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΔΛΛ. ΠΑΡΑΓ. ΥΟΡΟ»  (ΔΥ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΓΥ-461ΒΥ 
ΏλΪιπζε θαη Κξηηηθά ηνπ Υνξνχ - Βηζαγσγά 

ζηελ Ώηζζεηηθά Μνξθνινγέα 
2 - 2 4 100 

ΓΥ-463ΒΥ Αηδαθηηθά Βιιεληθνχ Παξαδνζηαθνχ Υνξνχ 1 6 4 8  200 

ΓΥ-464ΒΥ Μνξθνινγέα Βιιεληθνχ Παξαδ. Υνξνχ 2 2 3 6 150  

ΓΥ-465ΒΥ Εζηνξέα Βιιεληθνχ Παξαδνζηαθνχ Υνξνχ 2 - 2 4 100 

ΓΥ-466ΒΥ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Βιιεληθνχ Παξαδ. Υνξνχ 1 4 3 6 150 

ΓΥ-467ΒΥ Βζλνρνξνινγέα 2 - 2 4 100 

ΓΥ-468ΒΥ εκεηνγξαθέα ηνπ Υνξνχ 2 - 2 4 100 

 
 

                                                    ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΔΝΟΡΓ. ΓΤΜΝΑΣΙΚΖ» (ΔΓ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΓΥ-470ΒΓ Σερληθά ΏλΪιπζε Βλφξγ. Γπκλαζηηθάο 2 4 4 8 200 

ΓΥ-471ΒΓ Πξνπνλεηηθά Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο 2 4 4 8 200 

ΓΥ-472ΒΓ Μεζνδνινγέα Αηδαζθ. Βλφξγ. Γπκλαζηηθάο 2 4 4 8 200 
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ΓΥ-473ΒΓ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο 2 - 2 4 100 

ΓΥ-480ΒΓ Πξνπ. ΒμΪζθεζε Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο 2 4 4 8 200 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΡΤΘΜΙΚΖ ΓΤΜΝΑΣΙΚΖ» (ΡΓ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΓΥ-470ΡΓ Σερληθά ΏλΪιπζε Ρπζκηθάο Γπκλαζηηθάο 2 4 4 8 200 

ΓΥ-471ΡΓ Πξνπνλεηηθά Ρπζκηθάο Γπκλαζηηθάο 2 4 4 8 200 

ΓΥ-472ΡΓ Μεζνδνινγέα Αηδαζθ. Ρπζκ. Γπκλαζηηθάο 2 4 4 8 200 

ΓΥ-473ΡΓ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Ρπζκηθάο Γπκλαζηηθάο 2 - 2 4 100 

ΓΥ-480ΡΓ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε Ρπζκ. Γπκλαζηηθάο 2 4 4 8 200 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΟΡΥΖΣΙΚΖ»  (ΟΡ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΓΥ-461ΟΡ Ο Υνξφο ζηελ Βθπαέδεπζε 2 - 2 4 100 

ΓΥ-462ΟΡ Μνπζηθνθηλεηηθά Ώγσγά 1 4 3 6 150 

ΓΥ-463ΟΡ Αηδαθηηθά ηνπ Υνξνχ ζηελ Βθπαέδεπζε 2 2 3 6 150 

ΓΥ-464ΟΡ ηνηρεέα χγρξνλνπ Υνξνχ 1 2 2 4 100 

ΓΥ-465ΟΡ Αεκηνπξγηθφο Υνξφο  1 4 3 6 150 

ΓΥ-466ΟΡ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Οξρεζηηθάο 2 - 2 4 100 

ΓΥ-467ΟΡ Παξαδ. Παηρλ. & Υνξνέ απ‘ φιν ηνλ Κφζκν 1 4 3 6 150 

 

 

 
 

Αηδαθηηθά Ώέζνπζα Ώ1 Ρπζκηθάο Γπκλαζηηθάο (Κηέξην Ώ) 
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2.2.ε. Σνκέαο Κιαζηθνχ Αζιεηηζκνχ (ΚΑ) 

 
 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ 
     

Κσδηθφο Τπνρξεσηηθά (Τπ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΚΏ-152Τπ Ώζιεηηθνέ Αξφκνη 2 4 3 6 150 

ΚΏ-251Τπ ΏζιεηηθΪ Άικαηα 2 4 3 6 150 

ΚΏ-351Τπ ΏζιεηηθΫο Ρέςεηο 2 4 3 6 150 

ΚΏ-352Τπ Μπτθά ΒλδπλΪκσζε(πξ.ΚΏ-196Βπ) 2 2 3 6 150 

ΚΏ-354Τπ Θεσξέα Ώζιεηηθάο Πξνπφλεζεο 2 - 2 4 100 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Καη' Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά (Δπ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΚΏ-163Βπ Άξζε ΐαξψλ 1 2 2 4 100 

ΚΏ-165Βπ θνπνβνιά 1 2 2 4 100 

ΚΏ-167Βπ Εππαζέα 1 2 2 4 100 

ΚΏ-175Βπ Ξηθαζθέα 1 2 2 4 100 

ΚΏ-176Βπ ΟξεηλΫο Αξαζηεξηφηεηεο 1 2 2 4 100 

ΚΏ-178Βπ ΠΪιε 1 2 2 4 100 

ΚΏ-179Βπ Πνδειαζέα 1 2 2 4 100 

ΚΏ-181Βπ Ππγκαρέα 1 2 2 4 100 

ΚΏ-183Βπ ΣΪε-Κβν-Νην 1 2 2 4 100 

ΚΏ-184Βπ Σδνχλην 1 2 2 4 100 

ΚΏ-185Βπ Υηνλνδξνκέα  1 2 2 4 100 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΑΘΛΖΣΙΚΟΙ ΓΡΟΜΟΙ» (ΓΡ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΚΏ-470ΑΡ Σερληθά ΏλΪιπζε Ώζιεηηθψλ Αξφκσλ 2 4 4 8 200 

ΚΏ-471ΑΡ Πξνπνλεηηθά Ώζιεηηθψλ Αξφκσλ 2 4 4 8 200 

ΚΏ-472ΑΡ Μεζνδ/γέα Αηδαζθαιέαο Ώζιεηηθψλ Αξφκσλ 2 4 4 8 200 

ΚΏ-473ΑΡ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Ώζιεηηθψλ Αξφκσλ 2 - 2 4 100 

ΚΏ-480ΑΡ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε Ώζιεηηθψλ Αξφκσλ 2 4 4 8 200 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΑΘΛΖΣΙΚΑ ΑΛΜΑΣΑ» (ΑΛ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΚΏ-470ΏΛ Σερληθά ΏλΪιπζε Ώζιεηηθψλ ΏικΪησλ 2 4 4 8 200 

ΚΏ-471ΏΛ Πξνπνλεηηθά Ώζιεηηθψλ ΏικΪησλ 2 4 4 8 200 

ΚΏ-472ΏΛ Μεζνδ/γέα Αηδαζθαιέαο Ώζιεηηθψλ ΏικΪησλ 2 4 4 8 200 
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ΚΏ-473ΏΛ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Ώζιεηηθψλ ΏικΪησλ 2 - 2 4 100 

ΚΏ-480ΏΛ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε Ώζιεηηθψλ ΏικΪησλ 2 4 4 8 200 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΑΘΛΖΣΙΚΔ ΡΙΦΔΙ» (ΡΙ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΚΏ-470ΡΕ Σερληθά  ΏλΪιπζε Ώζιεηηθψλ Ρέςεσλ 2 4 4 8 200 

ΚΏ-471ΡΕ Πξνπνλεηηθά Ώζιεηηθψλ Ρέςεσλ 2 4 4 8 200 

ΚΏ-472ΡΕ Μεζνδ/γέα Αηδαζθαιέαο Ώζιεηηθψλ Ρέςεσλ 2 4 4 8 200 

ΚΏ-473ΡΕ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Ώζιεηηθψλ Ρέςεσλ 2 - 2 4 100 

ΚΏ-480ΡΕ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε Ώζιεηηθψλ Ρέςεσλ 2 4 4 8 200 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΞΙΦΑΚΙΑ» (ΞΙ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΚΏ-470ΞΕ Σερληθά ΏλΪιπζε Ξηθαζθέαο 2 4 4 6 200 

ΚΏ-471ΞΕ Πξνπνλεηηθά Ξηθαζθέαο 2 4 4 6 200 

ΚΏ-472ΞΕ Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο Ξηθαζθέαο 2 4 4 6 200 

ΚΏ-473ΞΕ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Ξηθαζθέαο 2 - 2 4 100 

ΚΏ-480ΞΕ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε Ξηθαζθέαο 2 4 4 6 200 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΑΡΖ ΒΑΡΧΝ» (ΑΒ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΚΏ-470Ώΐ Σερληθά ΏλΪιπζε Άξζεο ΐαξψλ 2 4 4 8 200 

ΚΏ-471Ώΐ Πξνπνλεηηθά Άξζεο ΐαξψλ 2 4 4 8 200 

ΚΏ-472Ώΐ Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο Άξζεο ΐαξψλ 2 4 4 8 200 

ΚΏ-473Ώΐ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Άξζεο ΐαξψλ 2 - 2 4 100 

ΚΏ-480Ώΐ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε Άξζεο ΐαξψλ 2 4 4 8 200 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΠΤΓΜΑΥΙΑ» (ΠΤ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΚΏ-470ΠΤ Σερληθά  ΏλΪιπζε Ππγκαρέαο 2 4 4 8 200 

ΚΏ-471ΠΤ Πξνπνλεηηθά Ππγκαρέαο 2 4 4 8 200 

ΚΏ-472ΠΤ Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο Ππγκαρέαο 2 4 4 8 200 

ΚΏ-473ΠΤ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Ππγκαρέαο 2 - 2 4 100 

ΚΏ-480ΠΤ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε Ππγκαρέαο 2 4 4 8 200 
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 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΠΑΛΖ» (ΠΑ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΚΏ-470ΠΏ Σερληθά ΏλΪιπζε ΠΪιεο 2 4 4 8 200 

ΚΏ-471ΠΏ Πξνπνλεηηθά ΠΪιεο 2 4 4 8 200 

ΚΏ-472ΠΏ Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο ΠΪιεο 2 4 4 8 200 

ΚΏ-473ΠΏ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα ΠΪιεο 2 - 2 4 100 

ΚΏ-480ΠΏ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε ΠΪιεο 2 4 4 8 200 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΥΙΟΝΟΓΡΟΜΙΑ» (ΥΙ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΚΏ-470ΥΕ Σερληθά ΏλΪιπζε Υηνλνδξνκέαο 2 4 4 8 200 

ΚΏ-471ΥΕ Πξνπνλεηηθά Υηνλνδξνκέαο 2 4 4 8 200 

ΚΏ-472ΥΕ Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο Υηνλνδξνκέαο 2 4 4 8 200 

ΚΏ-473ΥΕ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Υηνλνδξνκέαο 2 - 2 4 100 

ΚΏ-480ΥΕ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε Υηνλνδξνκέαο 2 4 4 8 200 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΙΠΠΑΙΑ» (ΙΠ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΚΏ-470ΕΠ Σερληθά ΏλΪιπζε Εππαζέαο 2 4 4 8 200 

ΚΏ-471ΕΠ Πξνπνλεηηθά Εππαζέαο 2 4 4 8 200 

ΚΏ-472ΕΠ Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο Εππαζέαο 2 4 4 8 200 

ΚΏ-473ΕΠ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Εππαζέαο 2 - 2 4 100 

ΚΏ-480ΕΠ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε Εππαζέαο 2 4 4 8 200 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΣΑΔ ΚΒΟ ΝΣΟ» (ΣΚ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

ΚΏ-470ΣΚ Σερληθά ΏλΪιπζε Σαε θβν λην 2 4 4 8 200 

ΚΏ-471ΣΚ Πξνπνλεηηθά Σαε θβν λην 2 4 4 8 200 

ΚΏ-472ΣΚ Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο Σαε θβν λην 2 4 4 8 200 

ΚΏ-473ΣΚ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Σαε θβν λην 2 - 2 4 100 

ΚΏ-480ΣΚ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε Σαε θβν λην 2 4 4 8 200 
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2.2.ζη. Σνκέαο Τγξνχ ηίβνπ (Τ) 
 

 
 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ 
     

Κσδηθφο Τπνρξεσηηθά (Τπ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

Τ-352Τπ Κνιχκβεζε 1 2 2 4 100 

Τ-353Τπ 
Αηδαθηηθά Κνιχκβεζεο θαη ΏζθΪιεηα ζην 

Νεξφ 
1 2 2 4 100 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Καη' Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά (Δπ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

Τ-166Βπ ΘαιΪζζην θη 1 2 2 4 100 

Τ-168Βπ ΕζηηνπινΎα 1 2 2 4 100 

Τ-169Βπ Εζηηνζαλέδα 1 2 2 4 100 

Τ-170Βπ Καλφε ΚαγηΪθ 1 2 2 4 100 

Τ-171Βπ Καηαδχζεηο 1 2 2 4 100 

Τ-173Βπ Κσπειαζέα 1 2 2 4 100 

Τ-174Βπ Ναπαγνζσζηηθά 1 2 2 4 100 

Τ-182Βπ πγρξνληζκΫλε Κνιχκβεζε 1 2 2 4 100 

Τ-186Βπ Τδαηνζθαέξηζε 1 2 2 4 100 

Τ-188Βπ 
Άζθεζε ζην λεξφ ζηηο θαξδηναλαπλεπζηηθΫο 

παζάζεηο 
1 2 2 4 100 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΚΟΛΤΜΒΖΖ» (ΚΟ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

Τ-470ΚΟ Σερληθά ΏλΪιπζε Κνιχκβεζεο 2 4 4 8 200 

Τ-471ΚΟ Πξνπνλεηηθά Κνιχκβεζεο 2 4 4 8 200 

Τ-472ΚΟ Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο Κνιχκβεζεο 2 4 4 8 200 

Τ-473ΚΟ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Κνιχκβεζεο 2 - 2 4 100 

Τ-480ΚΟ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε Κνιχκβεζεο 2 4 4 8 200 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΚΧΠΖΛΑΙΑ» (ΚΧ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

Τ-470ΚΧ Σερληθά ΏλΪιπζε Κσπειαζέαο 2 4 4 8 200 

Τ-471ΚΧ Πξνπνλεηηθά Κσπειαζέαο 2 4 4 8 200 

Τ-472ΚΧ Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο Κσπειαζέαο 2 4 4 8 200 

Τ-473ΚΧ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Κσπειαζέαο 2 - 2 4 100 

Τ-480ΚΧ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε Κσπειαζέαο 2 4 4 8 200 

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

40 
 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΤΓΑΣΟΦΑΙΡΙΖ» (ΤΓ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

Τ-470ΤΑ Σερληθά ΏλΪιπζε Τδαηνζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

Τ-471ΤΑ Πξνπνλεηηθά Τδαηνζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

Τ-473ΤΑ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Τδαηνζθαέξηζεο 2 - 2 4 100 

Τ-479ΤΑ Οκαδηθά Σαθηηθά Τδαηνζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

Τ-480ΤΑ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε Τδαηνζθαέξηζεο 2 4 4 8 200 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο 
Δηδίθεπζεο «ΤΓΥ/ΜΔΝΖ ΚΟΛΤΜΒΖΖ» 

(Κ) 
Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

Τ-470Κ Σερληθά ΏλΪιπζε πγρξνλ. Κνιχκβεζεο 2 4 4 8 200 

Τ-471Κ Πξνπνλεηηθά πγρξνλ. Κνιχκβεζεο 2 4 4 8 200 

Τ-473Κ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα πγρξνλ. Κνιχκβεζεο 2 - 2 4 100 

Τ-472Κ 
Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο πγρξνλ. Κνιχκ-

βεζεο 
2 4 4 8 200 

Τ-480Κ Πξνπ/ηηθά ΒμΪζθεζε πγρξ. Κνιχκβεζεο 2 4 4 8 200 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΘΑΛΑΙΟ ΚΙ» (Θ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

Τ-470Θ Σερληθά ΏλΪιπζε ΘαιΪζζηνπ θη 2 4 4 8 200 

Τ-471Θ Πξνπνλεηηθά ΘαιΪζζηνπ θη 2 4 4 8 200 

Τ-472Θ Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο ΘαιΪζζηνπ θη 2 4 4 8 200 

Τ-473Θ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα ΘαιΪζζηνπ θη 2 - 2 4 100 

Τ-480Θ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε ΘαιΪζζηνπ θη 2 4 4 8 200 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΙΣΙΟΠΛΟΨΑ» (Ι) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

Τ-470Ε Σερληθά ΏλΪιπζε ΕζηηνπινΎαο 2 4 4 8 200 

Τ-471Ε Πξνπνλεηηθά ΕζηηνπινΎαο 2 4 4 8 200 

Τ-472Ε Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο ΕζηηνπινΎαο 2 4 4 8 200 

Τ-473Ε ΒηδηθΪ ΘΫκαηα ΕζηηνπινΎαο 2 - 2 4 100 

Τ-480Ε Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε ΕζηηνπινΎαο 2 4 4 8 200 
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 ΜΑΘΖΜΑΣΑ      

Κσδηθφο Δηδίθεπζεο «ΚΑΝΟΔ ΚΑΓΙΑΚ» (ΚΚ) Θ Δ Γ.κ. Π.κ. Δ.θ 

Τ-470ΚΚ Σερληθά ΏλΪιπζε Καλφε ΚαγηΪθ 2 4 4 8 200 

Τ-471ΚΚ Πξνπνλεηηθά Καλφε ΚαγηΪθ 2 4 4 8 200 

Τ-472ΚΚ Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο Καλφε ΚαγηΪθ 2 4 4 8 200 

Τ-473ΚΚ ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Καλφε ΚαγηΪθ 2 - 2 4 100 

Τ-480ΚΚ Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε Καλφε ΚαγηΪθ 2 4 4 8 200 

 

 

 

 

 

 
 

Κνιπκβεηήξην (Κηίξην Γ) 
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2.3. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΣΑ ΔΞΑΜΖΝΑ 

 
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΔΞΑΜΖΝΟ 
 

 Α΄ Δμάκελν      

Κσδηθφο Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά (Τπ) Θ Δ Δ.θ Π.κ. Γ.κ. 

Ώΐ-101Τπ Λεηηνπξγηθά Ώλαηνκηθά ηνπ Ώλζξψπνπ** 2 2 150 6 3 

ΘΒ-142Τπ Γεληθά Παηδαγσγηθά 2 - 100 4 2 

ΘΒ-141Τπ Βηζαγσγά ζηελ Κνηλσληνινγέα 2 - 100 4 2 

ΘΒ-131Τπ Εζηνξέα ηεο Φ. Ώ. & ηνπ Ώζιεηηζκνχ 2 - 100 4 2 

ΏΠ-153Τπ Πνδνζθαέξηζε* 2 4 150 6 3 

ΓΥ-151Τπ ΐαζηθά Γπκλαζηηθά* 2 4 150 6 3 

 ΤΝΟΛΟ     750 30 15 

 

 Β' Δμάκελν      

Κσδηθφο Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά (Τπ) Θ Δ Δ.θ Π.κ. Γ.κ. 

Ώΐ-102Τπ Φπζηνινγέα ηνπ Ώλζξψπνπ ** 2 2 150 6 3 

ΘΒ-132Τπ ΟξγΪλσζε & Αηνέθεζε ζηνλ Ώζιεηηζκφ 2 - 100 4 2 

ΘΒ-143Τπ Βηζαγσγά ζηε Φπρνινγέα 2 - 100 4 2 

ΏΠ-154Τπ Υεηξνζθαέξηζε* 2 4 150 6 3 

ΚΏ-152Τπ Ώζιεηηθνέ δξφκνη* 2 4 150 6 3 

 ΤΝΟΛΟ   650 26 13 

 

 Γ' Δμάκελν      

Κσδηθφο Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά (Τπ) Θ Δ Δ.θ Π.κ. Γ.κ. 

Ώΐ-201Τπ Βξγνθπζηνινγέα ** 2 2 150 6 3 

ΘΒ-233Τπ Μεζνδνινγέα Ώζιεηηθάο Έξεπλαο  2 1 100 4 2 

ΓΥ-256Τπ Βιιεληθφο Παξαδνζηαθφο Υνξφο* 2 4 150 6 3 

Τ-352Τπ Κνιχκβεζε 1 2 100 4 2 

ΏΠ-254Τπ Πεηνζθαέξηζε* 2 4 150 6 3 

  ΜΪζεκα επηινγάο 1 2 100 4 2 

  ΜΪζεκα επηινγάο 1 2 100 4 2 

 ΤΝΟΛΟ   850 34 17 
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 Γ' Δμάκελν      

Κσδηθφο Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά (Τπ) Θ Δ Δ.θ Π.κ. Γ.κ. 

Ώΐ-202Τπ Βξγνκεηξέα  2 1 100 4 2 

ΘΒ-235Τπ Κηλεηηθά πκπεξηθνξΪ  2 1 100 4 2 

ΓΥ-255Τπ Ρπζκηθά Γπκλαζηηθά *** 2 4 150 6 3 

ΚΏ-251Τπ ΏζιεηηθΪ Ώικαηα* 2 4 150 6 3 

ΓΥ-252Τπ Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά* 2 4 150 6 3 

Τ-353Τπ 
Αηδαθηηθά Κνιχκβεζεο θαη ΏζθΪιεηα ζην 

Νεξφ 
1 2 100 4 2 

 ΜΪζεκα επηινγάο 1 2 100 4 2 

  ΜΪζεκα επηινγάο 1 2 100 4 2 

 ΤΝΟΛΟ   950 38 19 

 

 Δ' Δμάκελν      

Κσδηθφο Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά (Τπ) Θ Δ Δ.θ Π.κ. Γ.κ. 

Ώΐ-301Τπ Ώζιεηηθά Φπζηθνζεξαπεέα  2 1 100 4 2 

Ώΐ-302Τπ Ώζιεηηθά ΐην-κεραληθά ** 2 2 150 6 3 

ΘΒ-331Τπ Ώζιεηηθά Φπρνινγέα ** 2 1 100 4 2 

ΘΒ-332Τπ Ώζιεηηθά Παηδαγσγηθά  2 1 100 4 2 

ΏΠ-352Τπ Καιαζνζθαέξηζε(πξ.ΏΠ-253Τπ)* 2 4 150 6 3 

ΚΏ-351Τπ ΏζιεηηθΫο Ρέςεηο* 2 4 150 6 3 

 ΜΪζεκα επηινγάο 1 2 100 4 2 

 ΤΝΟΛΟ   850 34 17 

 

 η' Δμάκελν      

Κσδηθφο Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά (Τπ) Θ Δ Δ.θ Π.κ. Γ.κ. 

Ώΐ-303Τπ Ώζιεηηαηξηθά  2 1 100 4 2 

ΚΏ-354Τπ Θεσξέα ηεο Ώζιεηηθάο Πξνπφλεζεο 2 - 100 4 2 

ΘΒ-333Τπ Αηδαθηηθά Φπζηθάο Ώγσγάο  2 1 100 4 2 

ΘΒ-335Τπ Ώζιεηηθά ηαηηζηηθά(πξ.ΘΒ-234Τπ) 2 - 100 4 2 

ΚΏ-352Τπ Μπτθά ΒλδπλΪκσζε(πξ.ΚΏ-196Βπ)* 2 2 150 6 3 

ΏΠ-334Τπ Κνηλσληνινγέα ηνπ Ώζιεηηζκνχ 2 - 100 4 2 

 ΜΪζεκα επηινγάο 1 2 100 4 2 

  ΜΪζεκα επηινγάο 1 2 100 4 2 

 ΤΝΟΛΟ   850 34 17 
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 Ε' Δμάκελν      

Κσδηθφο Μαζήκαηα  Θ Δ Δ.θ Π.κ. Γ.κ. 

  Μαζάκαηα εηδέθεπζεο     500 20 10 

 ΤΝΟΛΟ   500 20 10 

 

 Ζ' Δμάκελν      

Κσδηθφο Μαζήκαηα  Θ Δ Δ.θ Π.κ. Γ.κ. 

  Μαζάκαηα εηδέθεπζεο     400 16 8 

ΠΣ-499Τπ Πηπρηαθά Βξγαζέα     200 8 4 

 ΤΝΟΛΟ   600 24 12 

 
Θ = ψξεο ζεσξεηηθάο δηδαζθαιέαο,   

Β = ψξεο εμΪζθεζεο (εξγαζηάξηα ά πξαθηηθά αζιάκαηνο). 

Β.θ. = Βθπαηδεπηηθφ Φνξηέν 

Π.κ. = ΠηζησηηθΫο κνλΪδεο 

Α.κ. = ΑηδαθηηθΫο κνλΪδεο 

* = Γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθνχο ηα καζάκαηα δηδΪζθνληαη ζην 1/2 ησλ ΣκεκΪησλ αλΪ εμΪκελν 

** = Γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθνχο ε κέα ψξα ησλ εξγαζηεξέσλ δηεμΪγεηαη ζην Μ.Ώ. γηα φινπο ηνπο θνηηεηΫο 

*** = Σν κΪζεκα Ρπζκηθά Γπκλαζηηθά δέλεηαη κφλν ζηα Κνξέηζηα  

θαη  δηδΪζθεηαη ζην 1/2 ησλ ΣκεκΪησλ αλΪ εμΪκελν 
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2.4. Καηαλνκή ησλ καζεκάησλ ζηα Δμάκελα θαηά Σνκείο 
 
2.4.α. Σνκέαο Αζιεηηαηξηθήο θαη Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο (ΒΑ) 

Κσδηθφο ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α' Β' Γ' Γ' Δ' η' Ε' Ζ' 

Ώΐ-101Τπ 
Λεηηνπξγηθά Ώλαηνκηθά ηνπ Ώλζξψ-

πνπ 
               

Ώΐ-102Τπ Φπζηνινγέα ηνπ Ώλζξψπνπ                

Ώΐ-201Τπ Βξγνθπζηνινγέα                

Ώΐ-202Τπ Βξγνκεηξέα                

Ώΐ-301Τπ Ώζιεηηθά Φπζηθνζεξαπεέα                

Ώΐ-302Τπ Ώζιεηηθά ΐην-κεραληθά                

Ώΐ-303Τπ Ώζιεηηαηξηθά                

  ΜΪζεκαηα Βηδέθεπζεο             

 
2.4.β. Σνκέαο Θεσξεηηθψλ Δπηζηεκψλ (ΘΔ) 

Κσδηθφο ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α' Β' Γ' Γ' Δ' η' Ε' Ζ' 

ΘΒ-131Τπ Εζηνξέα Φπζ. Ώγ. & Ώζιεηηζκνχ                

ΘΒ-142Τπ Γεληθά Παηδαγσγηθά                

ΘΒ-141Τπ Βηζαγσγά ζηελ Κνηλσληνινγέα                

ΘΒ-132Τπ Οξγ. θαη Αηνέθεζε ζηνλ Ώζιεηηζκφ                

ΘΒ-143Τπ Βηζαγσγά ζηε Φπρνινγέα                

ΘΒ-233Τπ Μεζνδνινγέα Ώζιεηηθάο Έξεπλαο                

ΘΒ-235Τπ Κηλεηηθά πκπεξηθνξΪ                

ΘΒ-331Τπ Ώζιεηηθά Φπρνινγέα                

ΘΒ-332Τπ Ώζιεηηθά Παηδαγσγηθά                

ΘΒ-333Τπ Αηδαθηηθά Φπζηθάο Ώγσγάο                

ΘΒ-334Τπ Κνηλσληνινγέα ηνπ Ώζιεηηζκνχ                

ΘΒ-235Τπ Ώζιεηηθά ηαηηζηηθά               

  Βηδέθεπζε             

 

2.4.γ. Σνκέαο Αζινπαηδηψλ  (ΑΠ) 

Κσδηθφο ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α' Β' Γ' Γ' Δ' η' Ε' Ζ' 

ΏΠ-153Τπ Πνδνζθαέξηζε               

ΏΠ-154Τπ Υεηξνζθαέξηζε                

ΏΠ-254Τπ Πεηνζθαέξηζε                

ΏΠ-352Τπ Καιαζνζθαέξηζε                

  Βηδέθεπζε             
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2.4.δ. Σνκέαο Γπκλαζηηθήο θαη Υνξνχ (ΓΥ) 

Κσδηθφο ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α' Β' Γ' Γ' Δ' η' Ε' Ζ' 

ΓΥ-151Τπ ΐαζηθά Γπκλαζηηθά               

ΓΥ-255Τπ Βιιεληθφο Παξαδνζηαθφο Υνξφο               

ΓΥ-255Τπ Ρπζκηθά Γπκλαζηηθά                

ΓΥ-252Τπ Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά               

  Βηδέθεπζε             

 
2.4.ε. Σνκέαο Κιαζηθνχ Αζιεηηζκνχ  (ΚΑ) 

Κσδηθφο ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α' Β' Γ' Γ' Δ' η' Ε' Ζ' 

ΚΏ-152Τπ Ώζιεηηθνέ δξφκνη              

ΚΏ-251Τπ ΏζιεηηθΪ Ώικαηα               

ΚΏ-351Τπ ΏζιεηηθΫο Ρέςεηο               

ΚΏ-354Τπ Θεσξέα ηεο Ώζιεηηθάο Πξνπφλεζεο               

ΚΏ-352Τπ Μπτθά ΒλδπλΪκσζε               

  Βηδέθεπζε             

 

2.4.ζη. Σνκέαο Τγξνχ ηίβνπ  (Τ) 

Κσδηθφο ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α' Β' Γ' Γ' Δ' η' Ε' Ζ' 

Τ-252Τπ Κνιχκβεζε              

Τ-257Τπ Αηδ. Κνιχκβ.θαη ΏζθΪιεηα ζην Νεξφ              

  Βηδέθεπζε             

 

πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο Καηαλνκήο Πηζησηηθψλ κνλάδσλ (Π.κ.), 
Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ (Γ.κ.) θαη Δθπαηδεπηηθνχ θνξηίνπ (Δ.θ.) ζε Δμάκελα 

ΔΞΑ         
ΜΖ         
ΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

Τπνρξεσηηθά Καη'επηινγήλ Δηδίθεπζεο Πηπρηαθή Δξγαζία 

Π.κ. Γ.κ. Δ.θ. Π.κ. Γ.κ. Δ.θ. Π.κ. Γ.κ. Δ.θ. Π.κ. Γ.κ Δ.θ. 

Α' 30 15 750                   

Β' 26 13 650                   

Γ' 26 13 650 8 4 200             

Γ' 30 15 750 8 4 100             

Δ' 30 15 750 4 2  100             

η' 26 13 650 8 4 100             

Ε'           200 20 10 500       

Ζ'             16 8 400 8 4 200 

χλνιν 168 84 4200 28 14 900 36 18 900 8 4 200 

 

Οη Ϊξξελεο θνηηεηΫο δελ δηδΪζθνληαη ην κΪζεκα ηεο. ΡΏΓ. πλεπψο, Ϋρνπλ 3  δ.κ. θαη 6 π.κ. ιηγφηεξεο 

ζηα ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα, πνπ ζα πξΫπεη λα θαιπθζνχλ κε καζάκαηα επηινγάο. 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

2.5. ΣΟ ΧΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθνχο, φπσο ε απξφζθνπηε παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηεξέσλ θαη ησλ 

εθαξκνγψλ, νη ΦνηηεηΫο θΪζε Ϋηνπο θαλαλΫκνληαη ζε 14 Σκάκαηα, απφ ηα νπνέα ηα 8-9 εέλαη 

ΏξξΫλσλ θαη 5-6 ΘειΫσλ.  

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ, ηα ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα θηλεζηνινγηθψλ 

εθαξκνγψλ (καζάκαηα-αζιάκαηα) δηδΪζθνληαη ζε θΪζε εμΪκελν ζην ½ ησλ ΣκεκΪησλ. 

Δ θαηαλνκά ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ-ηξηψλ ζηα Σκάκαηα γέλεηαη κε βΪζε ηνλ ηξφπν εηζα-

γσγάο ηνπο. Αειαδά, ζην πξψην (Ώ‘) εμΪκελν δηδΪζθνληαη ηα καζάκαηα ππνρξεσηηθάο πα-

ξαθνινχζεζεο νη θνηηεηΫο-ηξηεο πνπ εγγξΪθεζαλ ζην Σκάκα κΫρξη ηελ 30ε επηεκβξένπ. 

ζνη εγγξΪθνληαη αξγφηεξα ιφγσ κεηαγξαθψλ, πξνλνκέσλ, θ.η.ι. παξαθνινπζνχλ απηΪ ηα 

καζάκαηα ζην δεχηεξν (ΐ‘) εμΪκελν. Ώπηφ γέλεηαη γηα λα κε ρΪλεηαη ε ππνρξΫσζε παξαθν-

ινχζεζεο ησλ καζεκΪησλ θαη επηκεθχλεηαη ν ρξφλνο θνέηεζεο ησλ θνηηεηψλ ρσξέο δηθά 

ηνπο επζχλε. 

Πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε θΪζε αθαδεκατθνχ Ϋηνπο θαη κεηΪ ηελ εγγξαθά ησλ λενεηζεξρφκελσλ 

αλαθνηλψλεηαη ε ηαθηνπνέεζε ησλ θνηηεηψλ ζηα Σκάκαηα ηνπ Ώ‘ Ϋηνπο. 

ΠΡΟΟΥΖ: ΜΒΣΏ ΣΟ 1Ο ΒΣΟ ε θαηαλνκά ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ ζηα  Σκάκαηα ΑΛΛΑΕΔΙ 

(γέλεηαη κε απφιπηε Ώιθαβεηηθά ζεηξΪ) θαη Ϋθηνηε παξακΫλεη ζηαζεξά κΫρξη ην ηΫινο ησλ 

ζπνπδψλ. 
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3. Ζ ΓΟΜΖ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ 

 

3.1. ΣΟΜΔΑ ΑΘΛΖΣΙΑΣΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΖ ΑΚΖΖ 

 

Αηεπζπληάο: Καζεγεηάο Κ. Μπνπληφινο 

Ο ΣνκΫαο Ώζιεηηαηξηθάο θαη ΐηνινγέαο ηεο Άζθεζεο Ϋρεη σο θχξηα απνζηνιά ηελ παξαγσγά 

θαη δηΪδνζε ηεο λΫαο γλψζεο ζην επξχηεξν επηζηεκνληθφ πεδέν ησλ πξνζαξκνγψλ ηνπ αλ-

ζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαηΪ ηε ζσκαηηθά Ϊζθεζε. Βπέζεο, απνβιΫπεη ζηε δηνρΫηεπζε επηζ-

ηεκνληθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε βειηέσζε θαη δηαηάξεζε ηεο πγεέαο θαη επξσζηέαο ηνπ αλ-

ζξψπνπ, θαζψο θαη ζηε κεγηζηνπνέεζε ηεο απφδνζάο ηνπ. ηα πιαέζηα απηΪ ν ΣνκΫαο: 
 

 ΠξνζθΫξεη ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα ππνζηάξημεο ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη καζά-

καηα θαη‘ επηινγάλ ππνρξεσηηθΪ γηα ηελ ελέζρπζε ησλ εηδηθεχζεσλ ζηελ πξνπνλεηηθά 

αζιεκΪησλ ηνπ Οιπκπηαθνχ πξνγξΪκκαηνο, θαζψο θαη ησλ ζεσξεηηθψλ εηδη-θεχζεσλ ζε 

δηΪθνξεο γλσζηηθΫο πεξηνρΫο.  

 ΠαξΫρεη καζάκαηα ηεο Βηδέθεπζεο κε ηέηιν «Δπξσζηία θαη Τγεία», πνπ νδεγεέ ζηελ απφθ-

ηεζε αληέζηνηρνπ δηπιψκαηνο.  

 Έρεη ηελ επζχλε ηνπ Πξφγξακκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, πνπ νδεγεέ ζηε ρνξάγε-

ζε Μεηαπηπρηαθνχ Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο θαη Αηδαθηνξηθνχ Αηπιψκαηνο ΐηνινγέα ηεο 

Άζθεζεο. Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκάκαηνο θαη Ϊιισλ επηζηεκψλ Ϋρνπλ δπλαηφηεηα λα ζπλε-

ρέζνπλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο απνθηψληαο πςεινχ επηπΫδνπ θαηΪξηηζε, ζπκβΪιινληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ζηελ παξαπΫξα αλΪπηπμε ηεο αζιεηηθάο Ϋξεπλαο θαη ηεο επηζηάκεο ζηνλ ηφ-

πν καο.  

 Λεηηνπξγεέ ζχκθσλα κε ην ΠΑ αξ. 9, ΦΒΚ αξ. 6, 20/10/2003 ηα εξγαζηάξηα Ώζιεηηαηξη-

θάο κε δηεπζπληά ηνλ Ώλαπι. Καζεγεηά Π. Μπαιηφπνπιν, Ώζιεηηθάο ΐηνκεραληθάο κε δη-

επζπληά ηνλ Καζεγεηά Κ. Μπνπληφιν, Ώζιεηηθάο Φπζηθνζεξαπεέαο  κε δηεπζπληά ηνλ Ώ-

λαπι. Καζεγεηά π. Ώζαλαζφπνπιν θαη Βξγνθπζηνινγέαο – Βξγνκεηξέαο κε δηεπζχληξηα 

ηελ Βπέθνπξν Καζεγάηξηα Μ. ΜαξηδΪθε.  

 Σα εξγαζηάξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο εξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο ησλ πξνπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ, ηε δηεμαγσγά εξεπλψλ ζηα πιαέζηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ηελ πιν-

πνέεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσ-

πηθνχ. Βπέζεο παξΫρνπλ ππεξεζέεο ζηα κΫιε ηεο παλεπηζηεκηαθάο θνηλφηεηαο θαη ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν γεληθφηεξα.   

 Σα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ηνπ ΣνκΫα εέλαη ζπλνιηθΪ 32 θαη δηαθξέλνληαη ζε ΤπνρξεσηηθΪ 

(7), ζε Βπηινγάο ΤπνρξεσηηθΪ (10) θαη ζηα ηνπ Κχθινπ «Δπξσζηία θαη Τγεία» (15).  

 Σα κΫιε ΑΒΠ ηνπ ΣνκΫα εέλαη νθηψ (8) θαη πεξηιακβΪλνπλ ηξεηο ΚαζεγεηΫο, δχν Ώλαπ-

ιεξσηΫο ΚαζεγεηΫο, κηα Βπέθνπξν Καζεγάηξηα θαη δχν ΛΫθηνξεο. Βπέζεο Ϋρνπλ εθιεγεέ 

θαη βξέζθνληαη ζε δηαδηθαζέα δηνξηζκνχ ηξέα (3) λΫα κΫιε ΑΒΠ.  

 

Βπέζεο, ν ηνκΫαο Ϋρεη ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγέαο ησλ εξγαζηεξέσλ Αζιεηηθήο Βηνκεραληθήο 

κε Γηεπζπληή ηνλ Καζεγεηή Κ. Μπνπληόιν, Αζιεηηαηξηθήο κε Γηεπζπληή (εθθξεκεί), Αζιεηηθή 

Φπζηθνζεξαπεία κε Γηεπζπληή ηνλ Καζεγεηή . Αζαλαζόπνπιν θαη Δξγνθπζηνινγίαο κε 

Γηεπζπληή ηνλ Καζεγεηή Ν. Γειαδά. 
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3.1.α. Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 
 

ΑΒ-101Τπ.  Λεηηνπξγηθή Αλαηνκηθή ηνπ Αλζξψπνπ 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

4 56 150 6 3 Ώ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

Βξγαζηάξην:2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Παλαγηψηεο Μπαιηφπνπινο 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Παλαγηψηεο Μπαιηφπνπινο, ΚαζεγεηΫο Φ. Ώ. κε 

απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΏξρΫο ηεο δνκάο θαη ιεηηνπξγέαο ηνπ αλζξσπέλνπ ζψκαηνο. 

Καηαζθεπά θαη ζπκπεξηθνξΪ ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηάκαηνο. Γλσξηκέα κε ηα ινηπΪ ζπζηά-

καηα θαη ηε δξΪζε ηνπο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Κχηηαξν.  

• Εζηνέ.  

• Μχεο.  

• ΟζηΪ - Ώξζξψζεηο.  

• πνλδπιηθά ζηάιε.  

• Χκηθά δψλε θαη Άλσ Ϊθξα.  

• ΚΪησ Ϊθξα.  

• Κεθαιά.  

• Νεπξηθφ ζχζηεκα.  

• Ώλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα.  

• Καξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα.  

• Πεπηηθφ ζχζηεκα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά εμΫηαζε, εξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο, εθπφλεζε 

εξγαζέαο. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία: 

•Μπαιηφπνπινο, Π. Ε. (1994). Λεηηνπξγηθά Ώλαηνκηθά ηνπ Ώλζξψπνπ Ε & ΕΕ. Ώζάλα : ΕαηξηθΫο 

Βθδφζεηο Παζραιέδεο.  

•Moore, K. L. (1998). Κιηληθά Ώλαηνκηθά Ε & ΕΕ. Ώζάλα : ΕαηξηθΫο Βθδφζεηο Παζραιέδεο. 
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ΑΒ-102Τπ  Φπζηνινγία ηνπ Αλζξψπνπ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

4 56 150 6 3 ΐ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

Βξγαζηάξην:2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο:Καζεγεηάο Νηθφιανο ΓειαδΪο  

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο Νηθφιανο ΓειαδΪο, Π.Α.407 ά ΚαζεγεηΫο Φ. Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Βηζαγσγά ζε βαζηθΫο, γεληθΫο Ϋλλνηεο ηεο ιεηηνπξγέαο ησλ 

ζπζηεκΪησλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο πνπ Ϊπηνληαη Ϊκεζα ησλ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ 

ηνπ αηφκνπ. Βπέιπζε απιψλ πξνβιεκΪησλ πξφθιεζεο ελφο νκνηνζηαηηθνχ κεραληζκνχ.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Υεκηθά ζχλζεζε ηνπ ζψκαηνο θαη βαζηθΫο ιεηηνπξγέεο θπηηΪξνπ.  

• Αηαπεξαηφηεηα κεκβξαλψλ θαη θπηηαξηθά επηθνηλσλέα.  

• Οκνηνζηαηηθφο κεραληζκφο.  

• Μεραληζκνέ λεπξηθνχ ειΫγρνπ.  

• Αηεγεξζηκφηεηα λεπξηθνχ θπηηΪξνπ.  

• πληνληζηηθΫο ιεηηνπξγέεο λεπξηθνχ ζπζηάκαηνο.  

• πλεέδεζε θαη ζπκπεξηθνξΪ.  

• Λεηηνπξγέα κπφο θαη Έιεγρνο ηεο ζσκαηηθάο θέλεζεο.  

• ΏλαπλεπζηηθΫο ιεηηνπξγέεο.  

• Ώέκα θαη ιεηηνπξγέα ηεο θαξδηΪο.  

• Λεηηνπξγέα ησλ αγγεέσλ θαη ξχζκηζε ηεο αξηεξηαθάο πέεζεο. 
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά ελδηΪκεζε θαη ηειηθά εμΫηαζε.  
 
Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

•Vander, A. J. & ζπλεξγΪηεο. (2000). Φπζηνινγέα ηνπ Ώλζξψπνπ. Ώζάλα : ΕαηξηθΫο Βθδφζεηο 

Παζραιέδεο.  

•McGeown, J. G. (2000). πλνπηηθά θπζηνινγέα ηνπ αλζξψπνπ. Ώζάλα : ΕαηξηθΫο Βθδφζεηο 

Παζραιέδεο.  

•Berne, R. M. & Levy, M. N. (1999). ΏξρΫο θπζηνινγέαο. ΔξΪθιεην : ΠαλεπηζηεκηαθΫο Βθδφ-

ζεηο Κξάηεο. 
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ΑΒ-201Τπ  Δξγνθπζηνινγία  
 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

4 56 150 6 3 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

Βξγαζηάξην:2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Νηθφιανο ΓειαδΪο 

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο Νηθφιανο ΓειαδΪο, Ώλαπι. Καζεγάηξηα  Μαξέα ΜαξηδΪθε, Β-

πέθ.Καζεγάηξηα  Μαξέα Κνζθνινχ, ΚαζεγεηΫο Φ. Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Μχεζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαηΪ ηε κπτθά πξνζπΪζεηα, ησλ ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ, ησλ 

θπζηνινγηθψλ πξνζαξκνγψλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηηο επεξεΪδνπλ. Δ επέδξαζε ηεο 

Ϊζθεζεο ζηελ πγεέα, ηελ επξσζηέα θαη ηελ αζιεηηθά απφδνζε. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Ανκά θαη Λεηηνπξγέα ηνπ θειεηηθνχ Μπφο  

• Νεπξνινγηθφο Έιεγρνο ηεο Κέλεζεο  

• ΝεπξνκπτθΫο ΠξνζαξκνγΫο ζηελ Πξνπφλεζε κε αληηζηΪζεηο  

• Μεηαβνιηζκφο, ΒλΫξγεηα θαη ηα ΐαζηθΪ ΒλεξγεηαθΪ πζηάκαηα  

• Οξκνληθά Ρχζκηζε θαηΪ ηελ Ϊζθεζε. ΜεηαβνιηθΫο ΠξνζαξκνγΫο θαηΪ ηελ Πξνπφλεζε  

• Καξδηαγγεηαθφο Έιεγρνο θαηΪ ηε ΑηΪξθεηα ηεο Άζθεζεο  

• Ρχζκηζε ηεο Ώλαπλνάο ΚαηΪ ηε ΑηΪξθεηα ηεο Άζθεζεο  

• ΚαξδηαγγεηαθΫο θαη ΏλαπλεπζηηθΫο ΠξνζαξκνγΫο ζηελ Πξνπφλεζε  

• ΦπζηνινγηθΫο αξρΫο ηεο Πξνπφλεζεο  

• σκαηηθφ βΪξνο, χζηαζε ηνπ ψκαηνο θαη Ώζιεηηζκφο  

• Βξγνγφλα ΐνεζάκαηα θαη Ώζιεηηζκφο  

• Άζθεζε θαη Ώζιεηηζκφο Παηδηψλ θαη Βθάβσλ 

 • Άζθεζε θαη Γάξαλζε  

• ΑηαθνξΫο ησλ δχν θχισλ ζηνλ Ώζιεηηζκφ θαη ηελ Άζθεζε  

• Καξδηαγγεηαθά λφζνο θαη Φπζηθά Αξαζηεξηφηεηα  

• Παρπζαξθέα, Αηαβάηεο θαη Φπζηθά Αξαζηεξηφηεηα.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο, ΒξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο, ελεξγφο 

ζπκκεηνρά ζην κΪζεκα 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• Κιεηζνχξαο, ΐ. (2004). Βξγνθπζηνινγέα Σφκνο Ώ΄. Ώζάλα Βθδφζεηο Παζραιέδεο.  

• Wilmore, J.HA. & Costill, D.L. 3ε Ϋθδνζε (2004). Φπζηνινγέα ηεο Άζιεζεο θαη ηεο Άζθεζεο 
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ΑΒ-202Τπ  Δξγνκεηξία  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Α‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

Βξγαζηάξην: 1ψξα 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Νηθφιανο ΓειαδΪο  

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο Νηθφιανο ΓειαδΪο, Μαξέα ΜαξηδΪθε Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα, 

Μαξέα Κνζθνινχ Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Μχεζε ησλ θνηηεηψλ ζηε κΫηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο κπτ-

θάο πξνζπΪζεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηδηφηππεο δνθηκαζέεο θαη απνβιΫπνληαο ζηελ βειηέσζε 

ηεο επξσζηέαο θαη ηε κεγηζηνπνέεζε ηεο αζιεηηθάο απφδνζεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Πξνιεπηηθφο Ϋιεγρνο πγεέαο θαη ηαμηλφκεζε ησλ θηλδχλσλ  

• θνπνέ κΫηξεζεο θαη ειΫγρνπ ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο  

• Βγθπξφηεηα αμηνπηζηέα θαη αληηθεηκεληθφηεηα ησλ κεηξάζεσλ  

• Βηζαγσγά ζηελ εξκελεέα απνηειεζκΪησλ ησλ εξγνκεηξάζεσλ  

• ΜΫηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο Καξδηαλαπλεπζηηθάο ιεηηνπξγέαο 

• ρεδηαζκφο πξνγξακκΪησλ γηα βειηέσζε ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθάο ιεηηνπξγέαο  

• ΜΫηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο κπτθάο δχλακεο, ηζρχνο θαη  κπτθάο αληνράο  

• ρεδηαζκφο πξνγξακκΪησλ γηα βειηέσζε ηεο κπτθάο δχλακεο, ηζρχνο θαη  κπτθάο αληνράο  

• ΜΫηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζσκαηηθάο ζχζηαζεο  

• ρεδηαζκφο πξνγξακκΪησλ ειΫγρνπ ζσκαηηθνχ βΪξνπο  

• ΜΫηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο επιπγηζέαο  

• ρεδηαζκφο πξνγξακκΪησλ βειηέσζεο ηεο επιπγηζέαο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο, ΒξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο, ελεξγφο 

ζπκκεηνρά ζην κΪζεκα 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• ΐ. Κιεηζνχξα (1992), Βξγνκεηξέα. Βθδφζεηο πκκεηξέα  

• ACSM (2000). Guidelines for exercise testing and prescription (6th edition). Philadelphia: 

Lippincott William and Wilkins.  

• Advanced Fitness Assessment & Exercise Prescription, V.H. Heyward, 2002 Champaign Il: 

Human Kinetics 
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ΑΒ-301Τπ  Αζιεηηθή Φπζηθνζεξαπεία  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Β‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο  

Βξγαζηάξην: 1 ψξα 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο πχξνο Ώζαλαζφπνπινο  

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο πχξνο Ώζαλαζφπνπινο, ΛΫθηνξαο Γηψξγνο Σζέγθαλνο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Απλαηφηεηα απνθαηΪζηαζεο ηνπ ηξαπκαηέα αζιεηά θαη 

αζθνχκελνπ κε ηε ρξάζε θπζηθψλ κΫζσλ θαη κεζφδσλ. Αέδεηαη Ϋκθαζε ζηελ θηλεζηνζεξαπε-

έα, ε νπνέα εθηειεέηαη ζην ηξέην ζηΪδην ηεο ιεηηνπξγηθάο απνθαηΪζηαζεο θαη Ϋρεη ζηφρν ηελ 

επαλαθνξΪ ηνπ ηξαπκαηέα αζιεηά ζηα πξν ηνπ ηξαπκαηηζκνχ επέπεδα θπζηθάο θαηΪζηαζεο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο  

• ΜεραληθΫο ηδηφηεηεο ησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ.  

• ΠξνζαξκνγΫο ησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ ζηνλ ηξαπκαηηζκφ.  

• ΠξνζαξκνγΫο ησλ ηξαπκαηηζκΫλσλ βηνινγηθψλ πιηθψλ ζηελ αθηλεηνπνέεζε θαη ηελ Ϊζιε-

ζε. 

• Φπζηνζεξαπεπηηθά αμηνιφγεζε ηνπ ηξαπκαηέα αζιεηά.  

• Λεηηνπξγηθά απνθαηΪζηαζε ηξαπκαηηζκψλ ησλ θνιιαγφλσλ ηζηψλ ζηα θΪησ Ϊθξα.  

• Λεηηνπξγηθά απνθαηΪζηαζε ηξαπκαηηζκψλ ησλ θνιιαγφλσλ ηζηψλ ζηα Ϊλσ Ϊθξα.  

• ΠξνγξΪκκαηα Ϊζθεζεο γηα απνθαηΪζηαζε θαηαγκΪησλ.  

• Λεηηνπξγηθά απνθαηΪζηαζε ηξαπκαηηζκψλ ηνπ αξζξηθνχ ρφλδξνπ.  

• Λεηηνπξγηθά απνθαηΪζηαζε ηξαπκαηηζκψλ ησλ κελέζθσλ.  

• Άκεζε αληηκεηψπηζε θαη ιεηηνπξγηθά απνθαηΪζηαζε ζιΪζεσλ.  

• ΠξνγξΪκκαηα Ϊζθεζεο γηα ιεηηνπξγηθά απνθαηΪζηαζε ηελνληέηηδσλ.  

• Λεηηνπξγηθά απνθαηΪζηαζε κεηΪ απφ ζπλδεζκνπιαζηηθά πξφζζηνπ ρηαζηνχ ζπλδΫζκνπ.  

 

Αμηνιφγεζε θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο, ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο.  

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• Ώζαλαζφπνπινο, . (1989). Κηλεζηνζεξαπεέα. Ώζάλα : Βθδφζεηο Κ. Νηνχδγνο.  

• Zuluaga, M. (1995). Sports Physiotherapy. Applied science & practice. New York: Churchill 

Livingstone.  

•Tidswell, M.. (1998). Orthopedic Physiotherapy. London: Mosby. 

 

ΑΒ-302Τπ  Αζιεηηθή Βην-κεραληθή 
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

4 56 150 6 3 Β‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο  

Βξγαζηάξην: 2 ψξεο 

 

 Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο, Κψζηαο  Μπνπληφινο  

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο Κψζηαο  Μπνπληφινο, ΛΫθηνξαο ΒιηζζΪβεη ΡνπζΪλνγινπ, ΜΫινο 

ΒΒΑΕΠ Νηθνιατδνπ Μαξηιέδα  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Μχεζε ησλ θνηηεηψλ ζηα βαζηθΪ κΫξε ηνπ αλζξψπηλνπ 

θηλεηηθνχ κεραληζκνχ, ηηο ιεηηνπξγέεο ηνπ θαη ηε κεραληθά βΪζε ηεο αλζξψπηλεο θέλεζεο, 

πξνθεηκΫλνπ λα κειεηάζεη ηελ αζιεηηθά πξνζπΪζεηα.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΐαζηθΫο Ϋλλνηεο, Σνκεέο κειΫηεο, ΏλΪιπζε & ΠεξηγξαθΫο θέλεζεο, πζηάκαηα αλαθνξΪο.  

• ΜπνζθειεηηθΫο θαη  ΝεπξνινγηθΫο Βθηηκάζεηο γηα ηελ θέλεζε.  

• Λεηηνπξγηθά αλαηνκηθά θαη ΐηνκεραληθά Ϊλσ θαη θΪησ Ϊθξσλ.  

• Λεηηνπξγηθά αλαηνκηθά θαη ΐηνκεραληθά ηνπ θνξκνχ (ζπνλδπιηθάο ζηάιεο) θαη θξαλένπ  

• Μεραληθά παξακνξθψζηκσλ ζσκΪησλ, ΜνξθΫο θφξηηζεο  

• Γξακκηθά Κηλεκαηηθά, ΒηδηθΫο εθαξκνγΫο θαη αλΪιπζε αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ  

• Γσληαθά Κηλεκαηηθά, ΒηδηθΫο εθαξκνγΫο θαη αλΪιπζε αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ.  

• Γξακκηθά Κηλεηηθά, ΒηδηθΫο εθαξκνγΫο δχλακεο θαη αλΪιπζε αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ.  

• Γσληαθά Κηλεηηθά, ΚΫληξν ΜΪδαο θαη Τπνινγηζκνέ, ΒηδηθΫο εθαξκνγΫο ξνπάο δχλακεο.  

• Γξακκηθά ψζεζε θαη νξκά, Γσληαθά ψζεζε θαη νξκά (ζηξνθνξκά). ΒηδηθΫο εθαξκνγΫο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: πκκεηνρά ζε δηαιΫμεηο, εξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο, εθπφ-

λεζε εξγαζηψλ, ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: 

 • Μπνπληφινο, Κ. (1996). Ώζιεηηθά ΐην-Μεραληθά : Μεραληθά βΪζε ηεο αλζξψπηλεο θέλεζεο 

- ΜειΫηε ηεο αζιεηηθάο πξνζπΪζεηαο. Ώζάλα.  

• Hammil, J., Knutzen K.M (2003). Biomechanical Basis of Human Movement, 2nd edition, 

Lippincott Williams & Wilkins.  

• Ozkaya, N., M. Nordin (2003). Θεκειηψδεηο ΏξρΫο ΐην-Μεραληθάο - Εζνξξνπέα, Κέλεζε θαη 

Παξακφξθσζε,  ΒπηκΫιεηα Βιιεληθάο Έθδνζεο, Κ. Μπνπληφινο, ΕαηξηθΫο Βθδφζεηο Π.Υ. 

Παζραιέδεο. 
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ΑΒ-303Τπ  Αζιεηηαηξηθή  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Σ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο  

Βξγαζηάξην: 1ψξα 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Παλαγηψηεο Μπαιηφπνπινο  

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Παλαγηψηεο Μπαιηφπνπινο  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΏξρΫο πνπ δηΫπνπλ ηηο αζιεηηθΫο θαθψζεηο θαη αλΪιπζε 

ησλ ζπλεζΫζηεξσλ. ΒθκΪζεζε ηεο παζνινγέαο ηνπ αζιεηά. Εδηαηηεξφηεηεο αζιεηψλ εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ (γπλαέθεο, παηδηΪ θ.Ϊ.). 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Καξδην-αλαπλεπζηηθά Ώλαδσνγφλεζε.  

• Ώηθλέδηνο ΘΪλαηνο ηνπ Ώζιεηά.  

•Παζάζεηο ηνπ Ώλαπλεπζηηθνχ πζηάκαηνο θαη Άζθεζε  (Ϊζζκα)  

• Ώλαηκέεο αζιεηψλ.  

• Ώζθεζηνγελεέο κεηαβνιΫο ηεο ζχζηαζεο ησλ νχξσλ θαη λεθξηθΫο ιεηηνπξγέεο.  

• Καθψζεηο καιαθψλ κνξέσλ θαη νζηψλ.  

• Καθψζεηο θαη ζχλδξνκα ππΫξρξεζεο.  

• Καθψζεηο ζηελ ζπνλδπιηθά ζηάιε.  

• Καθψζεηο Ϊλσ Ϊθξνπ.  

• Καθψζεηο γφλαηνο.  

• Καθψζεηο πνδνθλεκηθάο.  

• ΏζιεηηαηξηθΪ πξνβιάκαηα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ.  

 

Αμηνιφγεζε θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά εμΫηαζε, εξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο, εθπφλεζε εξγα-

ζέαο.  

 

Δλδεηθηηθή  βηβιηνγξαθία :  

• Υαηδεθσλζηαληέλνπ, . (1993). Εαηξηθά ηεο σκαηηθάο Άζθεζεο : Εαηξηθά Παζνινγέα. Ώζά-

λα. ΠαξηζηΪλνο.  

• Ώκπαηδέδεο, Γ. Ε. (1998). ΏζιεηηθΫο Καθψζεηο. Θεζζαινλέθε, University Studio Press  

• American Orthopaedic Society for Sports Medicine (1994). Sports Medicine. Illi-

nois.American Academy of Orthopaedic Surgeons.  
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3.1.β. Μαζήκαηα Καη’ επηινγήλ Τπνρξεσηηθά 
 
ΑΒ-111Δπ  Κηλεζηνινγία  
 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 1 ψξα 

Βξγαζηάξην:2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Κ. Μπνπληφινο 
 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο Κ. Μπνπληφινο, Καζεγεηάο . Ώζαλαζφπνπινο  
 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 
 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΜειΫηε ηεο αλζξψπηλεο θέλεζεο απφ ηελ πιεπξΪ ηεο θηλε-

ζηνινγηθάο αλΪιπζεο ησλ Ϊλσ Ϊθξσλ, ηνπ θξαλένπ, ηεο ζπνλδπιηθάο ζηάιεο θαη ησλ θΪησ 

Ϊθξσλ. ΏλΪιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ κπτθψλ δπλΪκεσλ θαη ξνπψλ, φπσο θαη ησλ εθδεινχ-

κελσλ θνξηέσλ ζε θξέζηκεο αξζξψζεηο θαη ζεκεέα ηνπ κπνζθειεηηθνχ κεραληζκνχ, θαηΪ ηελ 

εθηΫιεζε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.  

 
Θεκαηηθέο Δλφηεηεο:  

• Βηζαγσγά ζηελ Κηλεζηνινγέα, ΐαζηθΫο αξρΫο αλΪιπζεο, ΜαζεκαηηθΫο Ϋλλνηεο, ΜπτθΫο Απ-

λΪκεηο θαη ΡνπΫο, ηαηηθά θαη ΜπνζθειεηηθΫο ηδηαηηεξφηεηεο, ΜεραληθΫο ηδηφηεηεο ηελφλησλ 

θαη αξζξψζεσλ  

• Κηλεζηνινγέα ησλ Ϊλσ Ϊθξσλ, Χκηθφ ζχκπιεγκα, Ώγθψλαο, Περενθαξπηθά θαη Ϊθξν ρΫξη, 

Ανκά θαη ιεηηνπξγέα ησλ αξζξψζεσλ, ΏλΪιπζε δπλΪκεσλ ζε δηΪθνξεο δξαζηεξηφηεηεο.  

• Κηλεζηνινγέα ηνπ θξαλένπ θαη ηεο ζπνλδπιηθάο ζηάιεο, Ανκά θαη ιεηηνπξγέα ησλ αξζξψ-

ζεσλ,  ΏλΪιπζε δπλΪκεσλ ζε δηΪθνξεο δξαζηεξηφηεηεο.  

• Κηλεζηνινγέα ησλ θΪησ Ϊθξσλ, Εζρέν, Γφλαην, Πνδνθλεκηθά θαη Άθξν πφδη, Ανκά θαη ιεηην-

πξγέα ησλ αξζξψζεσλ, ΏλΪιπζε δπλΪκεσλ ζε δηΪθνξεο δξαζηεξηφηεηεο.  

• ΚηλεζηνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο αλζξψπηλεο ζηΪζεο θαη ηεο βΪδηζεο.  
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά εμΫηαζε, Βθπφλεζε εξγαζέαο, Ώζθάζεηο θαη 

Πξαθηηθά εμΪζθεζε 
 
Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• Hammil, J., Knutzen K.M (2003). Biomechanical Basis of Human Movement, 2nd edition, 

Lippincott Williams & Wilkins.  

• Ozkaya, N., M. Nordin (2003). Θεκειηψδεηο ΏξρΫο ΐην-Μεραληθάο, - Εζνξξνπέα, Κέλεζε θαη 

Παξακφξθσζε, 2ε Ϋθδνζε, ΒπηκΫιεηα Βιιεληθάο Έθδνζεο, Κ. Μπνπληφινο, ΕαηξηθΫο Βθδφζε-

ηο Π.Υ. Παζραιέδεο.  

• Oatis, C.A. (2004). Kinesiology – The Mechanics & Pathomechanics of Human Movement, 

Lippincott Williams & Wilkins 
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ΑΒ–112Δπ  Φπζηνινγηθά Ρπζκηζηηθά πζηήκαηα 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Υεηκεξηλφ 
Θεσξέα: 1 ψξα 

Βξγαζηάξην: 2ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Νέθνο ΓειαδΪο 

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο Νέθνο ΓειαδΪο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ εκβΪζπλζε ζηε γλψζε ηεο ιεηηνπξγέαο θαη ηεο ζπλεξγα-

ζέαο ησλ δηαθφξσλ θπζηνινγηθψλ ζπζηεκΪησλ θαηΪ ηελ εξεκέα θαη ησλ πξνζαξκνγψλ πνπ 

πξνθαινχληαη χζηεξα απφ δηαηαξαρΫο θαζεκεξηλάο δηαβέσζεο.  

 

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο:  

• Νεπξν-νξκνληθνέ κεραληζκνέ ειΫγρνπ.  

• Οξκνληθνέ κεραληζκνέ ειΫγρνπ.  

• Ώθνά, φξαζε θαη θηλαηζζεζέα.  

• ΠΫςε θαη απνξξφθεζε ηξνθάο.  

• Ρχζκηζε ηνπ νξγαληθνχ κεηαβνιηζκνχ.  

• Θεξκνξξχζκηζε θαη ελεξγεηαθά ηζνξξνπέα.  

• Έιεγρνο ζσκαηηθνχ βΪξνπο.  

• Νεθξνέ θαη ξχζκηζε ζσκαηηθνχ χδαηνο θαη ηφλησλ.  

• Ομενβαζηθά ηζνξξνπέα.  

• Ώλαπαξαγσγά θαη ξχζκηζε ηεο ζσκαηηθάο αλΪπηπμεο.   

• Ώλνζνπνηεηηθνέ κεραληζκνέ.   

• Υεηξηζκφο μελνζσκαηηθψλ νπζηψλ θαη νξγαληζκψλ.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά ελδηΪκεζε θαη ηειηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• Vander, A. J. & ζπλεξγΪηεο. (2000). Φπζηνινγέα ηνπ Ώλζξψπνπ. Ώζάλα : ΕαηξηθΫο Βθδφζεηο 

Παζραιέδεο.  

• McGeown, J. G. (2000). πλνπηηθά θπζηνινγέα ηνπ  αλζξψπνπ. Ώζάλα : ΕαηξηθΫο Βθδφζεηο 

Παζραιέδεο.   

• Berne, R. M. & Levy, M. N. (1999). ΏξρΫο θπζηνινγέαο. ΔξΪθιεην : ΠαλεπηζηεκηαθΫο Βθδφ-

ζεηο Κξάηεο. 
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 ΑΒ-114Δπ  Δθαξκνζκέλε Αζιεηηθή Δξγνθπζηνινγία 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Υεηκεξηλφ 
Θεσξέα: 1 ψξα 

Βξγαζηάξην: 2ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα, Μ. ΜαξηδΪθε, Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Μ. 

Κνζθνινχ  

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα, Μ. ΜαξηδΪθε, Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Μ. Κνζθν-

ινχ  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: χλδεζε ηεο επηζηάκεο κε  ηελ πξΪμε, εθαξκφδνληαο ζεκε-

ιηψδεηο γλψζεηο ηεο εξγνθπζηνινγέαο ζηελ πξνπνλεηηθά νιπκπηαθψλ αζιεκΪησλ. 

 

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο:  

• ΐηνδπλακηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ πξσηαζιεηψλ. 

• ΒξγνθπζηνινγηθΪ θξηηάξηα νξηνζΫηεζεο ηεο απφδνζεο.  

• ΒλεξγεηαθΫο απαηηάζεηο θαη βηνινγηθΫο πξνζαξκνγΫο ζε αζιεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο.  

• Βξγνγφλεο νπζέεο θαη αζιεηηθά απφδνζε.  

• χλδξνκν ππεξθφπσζεο.  

• Κνξχθσζε αζιεηηθάο απφδνζεο.  

• ΐηνξπζκνέ θαη αζιεηηθά απφδνζε.  

• Πεξηνδηθφο εξγνκεηξηθφο Ϋιεγρνο αζιεηψλ.  

• Φπζηνινγέα νκαδηθψλ αζιεκΪησλ.  

• Φπζηνινγέα αηνκηθψλ αγσληζκΪησλ αληνράο.  

• Φπζηνινγέα αηνκηθψλ αγσληζκΪησλ ηζρχνο.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο  

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• Hawley, J. A. (2001). Δ επηζηάκε ησλ δξφκσλ. Ώζάλα : ΕαηξηθΫο Βθδφζεηο Παζραιέδε.  

• Costiel, D. H., Maglischo, E. W. & Richardson, A. B. (2001). Δ επηζηάκε ηεο θνιχκβεζεο. 

Ώζάλα : ΕαηξηθΫο Βθδφζεηο Παζραιέδε.  

• Ekblom, B. (2001). Δ επηζηάκε ηνπ πνδνζθαέξνπ. Ώζάλα : ΕαηξηθΫο Βθδφζεηο Παζραιέδε. 
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ΑΒ-115Δπ  Δθαξκνζκέλε Αζιεηηθή Βηνκεραληθή 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 1 ψξα 

Βξγαζηάξην: 2ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Κ. Μπνπληφινο  

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο Κ. Μπνπληφινο, ΛΫθηνξαο Β.ΡνπζΪλνγινπ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Να γλσξέζεη ν θνηηεηάο ηελ αλΪιπζε ηεο ηερληθάο ησλ θη-

λάζεσλ ζηηο βαζηθΫο δξαζηεξηφηεηεο αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ αζιεκΪησλ θαη λα κπνξΫζεη λα 

ηελ εθαξκφζεη ζηελ αζιεηηθά πξνπφλεζε.  

 

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο:  

• ΐαζηθΫο αξρΫο ηεο βην-κεραληθάο αλΪιπζεο ησλ αζιεηηθψλ θηλάζεσλ.  

• Σερληθά αγσληζκΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ (δξφκνη, Ϊικαηα, ξέςεηο).  

• Σερληθά αγσληζκΪησλ γπκλαζηηθάο (ελφξγαλεο & ξπζκηθάο).  

• Σερληθά αγσληζκΪησλ πγξνχ ζηέβνπ (θνιχκβεζε, θαηαδχζεηο, πδαηνζθαέξηζε).  

• Σερληθά βαξΫσλ αζιεκΪησλ (Ϊξζε βαξψλ, πΪιε, ππγκαρέα).  

• Σερληθά ζηηο αζινπαηδηΫο (θαιαζνζθαέξηζε, πεηνζθαέξηζε ζε δηαθνξεηηθΫο ζπλζάθεο, 

ρεηξνζθαέξηζε, πνδνζθαέξηζε, αληηζθαέξηζε).  

• Σερληθά θηλάζεσλ αθξέβεηαο ζηφρνπ (ζθνπνβνιά, ηνμνβνιέα θ.Ϊ).  

• Σερληθά θηλάζεσλ ζε ρεηκεξηλΪ αζιάκαηα (ζθη, παηηλΪδ θ.Ϊ).  

• Σερληθά ζηελ πνδειαζέα, θσπειαζέα, ηζηηνζαλέδα θ.Ϊ.  

• ΜΫζνδνη αμηνιφγεζεο ηερληθψλ δεμηνηάησλ αζιεηψλ ζε αηνκηθΪ αγσλέζκαηα.  

• ΜΫζνδνη αμηνιφγεζεο ηερληθψλ δεμηνηάησλ αζιεηψλ ζε νκαδηθΪ αζιάκαηα.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο, εξγαζέα, εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• Μπνπληφινο, Κ. (1999).  Ώζιεηηθά ΐην-Μεραληθά (Μεραληθά βΪζε ηεο αλζξψπηλεο θέλεζεο 

- ΜειΫηε ηεο αζιεηηθάο πξνζπΪζεηαο). Ώζάλα.  

• Hay, J. (1985). The Biomechanics of Sports Techniques (3rd ed.). N. J. : Prentice Hall Inc.  

• Hammil, J., Knutzen K.M (2003). Biomechanical Basis of Human Movement, 2nd edition, 

Lippincott Williams & Wilkins.  
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ΑΒ-117Δπ  Αζιεηηθφ Σαιέλην: Δπηινγή θαη Πξνεηνηκαζία  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Κ. Μπνπληφινο  

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο Κ. Μπνπληφινο, Καζεγεηάο Ν. ΓειαδΪο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Να γλσξέζεη ν θνηηεηάο ηηο δηεξγαζέεο εμΫιημεο ηνπ λεαληθνχ 

νξγαληζκνχ βΪζεη ησλ βηνινγηθψλ (ζσκαηνκνξθηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ, θπζηνινγηθψλ θαη θηλε-

ζηνινγηθψλ) κεηαβνιψλ θαη ηελ επέδξαζε ηνπ γνλφηππνπ θαη ηνπ πεξηβΪιινληνο ζηελ αζιε-

ηηθά απφδνζε.  

 

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο:  

• ΐαζηθΫο λνκνηΫιεηεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ νξγαληζκνχ.  

• ΏξρΫο θαη θξηηάξηα ηεο αζιεηηθάο επηινγάο.  

• Πξφηππα ραξαθηεξηζηηθΪ αζιεηψλ πςειψλ επηδφζεσλ αηνκηθψλ αζιεκΪησλ.  

• Πξφηππα ραξαθηεξηζηηθΪ αζιεηψλ πςειψλ επηδφζεσλ νκαδηθψλ αζιεκΪησλ.  

• ΓελεηηθΪ φξηα ηεο αζιεηηθάο απφδνζεο.  

• Κιεξνλνκηθφηεηα θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα νξηδνπζψλ ηεο αζιεηηθάο απφδνζεο.   

• Πξφβιεςε αζιεηηθψλ επηδφζεσλ.  

• Παηδαγσγηθά παξΫκβαζε ζηα δηΪθνξα ζηΪδηα πξνεηνηκαζέαο ηνπ αζιεηηθνχ ηαιΫληνπ.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, γξαπηά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• Bouchard, V., Malina, R. M. & Perusse, L. (1997). Genetics of fitness and physical perfor-

mance. Champain, IL : Human Kinetics.  

• Μπνπληφινο, Κ. (1993). Βπηινγά ηαιΫλησλ ζηελ θνιχκβεζε. Ώζάλα.  

• Bar-or O. (1995). The child and the adolescent athlete. London, U.K.: Blackwell Science. 
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ΑΒ-119Δπ  Αλαηνκηθή πζηεκάησλ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 1 ψξα 

Βξγαζηάξην: 2ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Π. Μπαιηφπνπινο 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Π. Μπαιηφπνπινο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Παξνπζέαζε ησλ ζπζηεκΪησλ ηνπ αλζξσπέλνπ ζψκαηνο 

θαη ιεηηνπξγηθά αιιεινζπζρΫηηζά ηνπο. Βπέδξαζε ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ζηελ 

θαηαζθεπά θαη ιεηηνπξγέα ηνπο.  

 

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο:  

• Καηαζθεπά θαη ιεηηνπξγέα ηεο ΚαξδηΪο.  

• Λεηηνπξγηθά ηνπ Ώγγεηαθνχ πζηάκαηνο.  

• Λεηηνπξγηθά ηνπ Ώλαπλεπζηηθνχ πζηάκαηνο.  

• χζηεκα Βλδνθξηλψλ ΏδΫλσλ.  

• Οπξνπνηεηηθφ –Γελλεηηθφ χζηεκα.   

• Καηαζθεπά θαη Λεηηνπξγέα ηνπ Νεπξηθνχ πζηάκαηνο.  

• Λεηηνπξγηθά ησλ πεξηθεξηθψλ λεχξσλ.  

• ηΪζε.  

• ΐΪδηζε.  

• Μπτθά Λεηηνπξγέα ησλ Άλσ  Άθξσλ.   

• Μπτθά Λεηηνπξγέα ησλ ΚΪησ Άθξσλ.  

• Λεηηνπξγηθά Ώλαηνκηθά θαηΪ ηελ ΒθηΫιεζε Αηαθφξσλ ΏζιεκΪησλ.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά εμΫηαζε, εξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο, εξγαζέα. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• Μπαιηφπνπινο, Π. Ε. (1994). Λεηηνπξγηθά Ώλαηνκηθά ηνπ Ώλζξψπνπ Ε & ΕΕ. Ώζάλα : ΕαηξηθΫο 

Βθδφζεηο Παζραιέδεο.  

• Gray, Δ. & Clemente, C. (1980). Gray‘ s Anatomy. New York : Williams & Williams. 
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ΑΒ-121Δπ  Τγηεηλή θαη Πξψηεο Βνήζεηεο (πξ. 411ΒY)  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 1ψξα 

Βξγαζηάξην:2ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Παλαγηψηεο Μπαιηφπνπινο 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Παλαγηψηεο Μπαιηφπνπινο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Να δψζεη ζηνπο θνηηεηΫο ηηο απαξαέηεηεο γλψζεηο ζε γελη-

θΪ θαη εηδηθΪ ζΫκαηα ηεο πγηεηλάο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Τγεέαο - Τγηεηλά - ΚιΪδνη Τγηεηλάο.  

• Αεκφζηα πγηεηλά. ΓεληθΪ αέηηα παζάζεσλ ά λφζσλ, εκβφιηα, πξφιεςε ινηκψμεσλ.  

• Τγηεηλά ηξνθέκσλ, δηαηξνθά θαη δεκφζηα πγεέα.  

• Βπέδξαζε ζεξκφηεηαο θαη αεξηζκνχ ζηε δεκφζηα πγεέα. Φσηηζκφο θαη δεκφζηα πγεέα. Δ 

επέδξαζε ηνπ ζνξχβνπ ζηελ πγεέα.  

• Μφιπλζε ηεο αηκφζθαηξαο θαη πγεέα. Έιεγρνο ησλ ινηκψμεσλ πνπ κεηαδέδνληαη κε ηνλ 

αΫξα. Τγεέα - Ενλέδνπζεο αθηηλνβνιέεο θαη ξαδηελεξγΫο νπζέεο.  

• Πξνβιάκαηα πγεέαο εθάβσλ θαη λεαξψλ ελειέθσλ. Δ ηνμηθνκαλέα.  

• Δ θαξκαθεπηηθά εμΪξηεζε σο πξφβιεκα δεκφζηαο πγεέαο. Ώιθννιηζκφο, θ.Ϊ.  

• Τγεέα παηδηψλ ζρνιηθάο ειηθέαο, νηθνγελεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο, Ϋιεγρνο ησλ γελλάζεσλ, 

εθηξψζεηο.  

• Ώθξνδέζηα λνζάκαηα.  

• χλδξνκν επέθηεηεο αλνζνινγηθάο αλεπΪξθεηαο (aids).  

• Τγηεηλά ρψξσλ αζθνπκΫλσλ θαη αζιεηψλ. Τγηεηλά εμνπιηζκνχ.  

• ρνιηθά πγηεηλά. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο, εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Hobson, W. (1998). The theory and practice of public health (9th Ed.). London : Oxford Uni-

versity Press.   

• ΡνθΪο, Κ. (1998). Ώηνκηθά, Αεκφζηα θαη Κνηλσληθά Τγηεηλά. Ώζάλα : ΟΒΑΐ.  

• Crundy, F. (1991). Public health (9th Ed.). London. 
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ΑΒ-120Δπ  Απηφλνκε & Διεχζεξε Καηάδπζε: Φπζηνινγία θαη Αζθάιεηα (πξ. 408ΒY) 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Νέθνο ΓειαδΪο 

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο Νέθνο ΓειαδΪο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Θεσξεηηθά θαηΪξηηζε ησλ θπζηνινγηθψλ αληαπνθξέζεσλ 

ηνπ νξγαληζκνχ πνπ επηζηξαηεχνληαη γηα ηελ επηβέσζε ηνπ αλζξψπνπ ζε ππνβξχρην πεξη-

βΪιινλ κΫζα ζην νπνέν βξέζθεηαη γηα ιφγνπο αλαςπράο, εξγαζέαο ά Ϋξεπλαο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• χληνκε ηζηνξέα ησλ θαηαδπηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ.  

• Φπζηθνέ λφκνη θαη θαηΪδπζε.  

• Τπνβξχρηα ειεχζεξε θαηΪδπζε, αζθΪιεηα θαη απφδνζε.  

• πζθεπΫο απηφλνκεο θαηΪδπζεο.  

• ΏλαπλεπζηηθΫο πξνζαξκνγΫο θαη βιΪβεο.  

• ΝΪξθσζε αδψηνπ θαη χλδξνκν Τςειψλ ΠηΫζεσλ.  

• Πξφιεςε λφζνπ ηεο απνζπκπέεζεο.  

• Σνμηθφηεηα εηζπλεφκελσλ αεξέσλ.  

• Πξφιεςε ππνζεξκέαο.  

• ΟξγΪλσζε θαη ζρεδηαζκφο ππνβξχρηαο θαηΪδπζεο.   

• Πξφιεςε θαη ρεηξηζκφο πληγκνχ.  

• ΐαζηΪ θαηΪδπζε κεέγκαηα αλαπλεπζηηθψλ αεξέσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά εμΫηαζε, εθπφλεζε εξγαζέαο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Graver, D. K. (2000). Ώπηφλνκε ΚαηΪδπζε. Ώζάλα : ΕαηξηθΫο Βθδφζεηο Παζραιέδε.  

• Bone, A. A. (1997). Diving medicine. Philadelphia :  W. B. Saunders Company.  

• Bennett, P. B. & Elliott, D. H. (1993). The physiology and medicine of diving. Philadelphia : 

W. B. Saunders Company. 
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ΑΒ-122Δπ  Παζνθηλεζηνινγία (πξ. 409ΒY) 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

4 56 150 6 3 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο πχξνο Ώζαλαζφπνπινο 

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο πχξνο Ώζαλαζφπνπινο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ παζνθηλεζηνινγέα εζηηΪδεηαη ζηνπο παξΪγνληεο πνπ 

επεξεΪδνπλ, ηξνπνπνηνχλ, ά απνδηνξγαλψλνπλ ηελ θέλεζε ηνπ αλζξσπέλνπ ζψκαηνο, θα-

ζψο επέζεο θαη ζηηο ηερληθΫο αλΪιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο παζνινγηθάο θέλεζεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΠαξΪγνληεο πνπ επεξεΪδνπλ, ηξνπνπνηνχλ ά απνδηνξγαλψλνπλ ηελ αλζξψπηλε θέλεζε.  

• Παζνινγηθά ιεηηνπξγέα ησλ αξζξψζεσλ & ησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ πνπ ηελ ζπληζηνχλ.  

• Παζνθηλεζηνινγέα ηνπ ψκνπ κεηΪ απφ δηαηαξαρά ηνπ «σκνβξαρηφληνπ ξπζκνχ», ζχλδξνκν 

πξφζθξνπζεο ζε αζιεηΫο ξέςεσλ, εμΪξζξεκα.  

• ΣξαπκαηηθΫο βιΪβεο λεχξσλ θαη καιαθψλ κνξέσλ ζηελ πεξηνρά ηνπ αγθψλα θαη ε δηαηαξα-

ρά ηεο θέλεζεο ησλ παξαθεέκελσλ αξζξψζεσλ.  

• ΣερληθΫο αλΪιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο παζνινγηθάο θέλεζεο.  

• Παζνθηλεζηνινγέα θαξπνχ θαη Ϊθξαο ρεηξφο ζε βιΪβεο καιαθψλ κνξέσλ, λεπξνινγηθΫο.  

• ΥαιΪξσζε θνηιηαθψλ, βξΪρπλζε ηζρηνθλεκηαέσλ, δηαηαξαρΫο ζηελ θέλεζε θαη ζηε ιεηηνπξ-

γηθφηεηα ηεο νζθπτθάο κνέξαο.  

• Παζνθηλεζηνινγέα ηνπ ηζρένπ ζε κπτθά αδπλακέα, αξζξέηηδα.  

• ΑηαηαξαρΫο ηεο θπζηνινγηθάο θέλεζεο ηεο επηγνλαηηδνκεξηαέαο ζε αζιεηΫο κε κεγΪιε «Q 

γσλέα», ξαηβΪ γφλαηα.  

• ΏλΪιπζε ηεο βΪδηζεο ζε επψδπλα ζχλδξνκα θαη ιεηηνπξγηθΫο αληζνζθειέεο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Ώζθάζεηο, εθπφλεζεο εξγαζέαο, ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Soderberg, G. (1997). Kinesiology. Application to Pathological Motion. Baltimore : Williams 

& Wilkins.  

• Steindler, A. (1977). Kinesiology of the Human Body Under Normal and Pathological Condi-

tions. Springfield, Ill. : Charles Thomas Publ.  

• Frontera, W., Dawson D. & Slovik D. (1999). Exercise in Rehabilitation Medicine. New York : 

Hum 
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3.1.γ. Δηδίθεπζε (Κχθινο) «ΔΤΡΧΣΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ» 

 

πληνληζηάο: Καζεγεηάο  πχξνο Ώζαλαζφπνπινο 

 

Σα καζάκαηα ηεο Βηδέθεπζεο (Κχθινπ) «Βπξσζηέα θαη Τγεέα» εζηηΪδνληαη ζηελ ηξηαδηθά 

ζρΫζε θαη αιιειεπέδξαζε αλΪκεζα ζηελ Ϊζθεζε, ζηελ επξσζηέα θαη ζηελ πγεέα, κε ηδηαέηε-

ξε Ϋκθαζε ζην ξφιν ηεο επξσζηέαο ζηελ πξφιεςε αζζελεηψλ θαη ζηε δηαηάξεζε θαιάο 

πγεέαο. Ώθφκα δέλεηαη Ϋκθαζε ζηνπο παξΪγνληεο πνπ επεξεΪδνπλ ηε ζσκαηηθά δξαζηεξηφ-

ηεηα θαη επξσζηέα, φπσο δηαηξνθά, ςπρνινγηθά θαηΪζηαζε, θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβΪι-

ινλ, γελεηηθά πξνδηΪζεζε, θαζψο θαη ζε εηδηθνχο πιεζπζκνχο, φπσο λεαξΪ Ϊηνκα κε δεκην-

πξγηθά θαη σθΫιηκε αμηνπνέεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ζηξαηεπκΫλνπο γηα βειηέσζε ηεο 

επξσζηέαο θαη αλχςσζε ηνπ βηνινγηθνχ ηνπο δπλακηθνχ, ειηθησκΫλνπο, πΪζρνληεο απφ ρξφ-

ληεο λφζνπο, Ϊηνκα κε εηδηθΫο αλΪγθεο, παρχζαξθνπο θ.Ϊ.  

Σν Πξφγξακκα εέλαη ζρεδηαζκΫλν Ϋηζη, ψζηε λα ζπλδΫεη ηε ζεσξέα κε ηελ πξΪμε θαη ηελ 

παξαγσγά, παξΫρνληαο παηδεέα, εμεηδέθεπζε θαη θαηΪξηηζε (γλψζε, εκπεηξέεο θαη δεμηφηεηεο) 

πνπ ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο απνθνέηνπο λα ζπκβΪινπλ ζηελ πξναγσγά ηεο Ϊζθε-

ζεο, ηεο επξσζηέαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσάο, απνβιΫπνληαο ζηε δεκηνπξγέα κηαο πγηΫζηεξεο 

θαη επηπρΫζηεξεο θνηλσλέαο. 

Δ Βηδέθεπζε εηζάρζεη γηα πξψηε θνξΪ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο θαηΪ ην αθα-

δεκατθφ Ϋηνο 1999-2000 θαη ηελ επζχλε γηα ηελ νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα ηεο Ϋρνπλ ν ΣνκΫαο 

Ώζιεηηαηξηθάο θαη ΐηνινγέαο ηεο Άζθεζεο θαη ν ΣνκΫαο Θεσξεηηθψλ Βπηζηεκψλ.  

ηνπο απνθνέηνπο ρνξεγεέηαη Αέπισκα Βηδέθεπζεο κε ηέηιν «Βπξσζηέα θαη Τγεέα». Γηα ηελ 

απφθηεζά ηνπ απαηηνχληαη 18 δ.κ. ά 36 π.κ. απφ ηα θαη‘ επηινγάλ καζάκαηα ηεο εηδέθεπζεο.  

Γηα ηνπο θαηφρνπο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ππΪξρεη Ϋλα επξχ πεδέν δξΪζεο, επαγγεικαηηθάο 

ζηαδηνδξνκέαο θαη απαζρφιεζεο. Σν πεδέν απηφ πεξηιακβΪλεη νξγαλσκΫλεο παξεκβΪζεηο 

Ϊζθεζεο ζε ρψξνπο εξγαζέαο θαη αλαςπράο, ζε ζεξηλΪ θαη ρεηκεξηλΪ ζΫξεηξα, θαζψο θαη ζε 

γπκλαζηάξηα, ηδησηηθΪ θαη ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο.  
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ΑΒ-401ΔY  Γηαηξνθή: Αζιεηηθή Απφδνζε θαη Τγεία 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 150 6 3 Βαξηλφ Θεσξέα: 3 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Νέθνο ΓειαδΪο,  

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο Νέθνο ΓειαδΪο, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Μαξέα ΜαξηδΪθε, Βπέ-

θνπξνο Καζεγάηξηα Μαξέα Κνζθνινχ  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη: Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ζε ζΫκαηα αλζξψπηλεο δηαηξνθάο θαη 

κεηαβνιηζκνχ ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ ζηελ εξεκέα θαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο Ϊζθεζεο.  

 

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο:  

• Βλεξγεηαθφο κεηαβνιηζκφο.  

• Μεηαβνιηζκφο πδαηαλζξΪθσλ ζηελ Ϊζθεζε θαη ζηελ εξεκέα.  

• Μεηαβνιηζκφο ιηπψλ ζηελ Ϊζθεζε θαη ζηελ εξεκέα.  

• Υξάζε πδαηαλζξΪθσλ θαη ιηπψλ σο εξγνγφλα βνεζάκαηα.  

• Μεηαβνιηζκφο πξσηετλψλ ζηελ Ϊζθεζε θαη ζηελ εξεκέα.  

• Ρφινο ησλ πξσηετλνχρσλ ζπκπιεξσκΪησλ ζηελ αζιεηηθά απφδνζε.  

• Βπέδξαζε ηεο πξνπφλεζεο ζην κεηαβνιηζκφ ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ.  

• ΐηηακέλεο θαη αλφξγαλα ζπζηαηηθΪ.  

• Νεξφ θαη ειεθηξνιχηεο.  

• Ρχζκηζε ζσκαηηθνχ βΪξνπο θαη ζχζηαζεο ζψκαηνο.  

• Αηαηξνθά, Ϊζθεζε θαη παρπζαξθέα : εηζαγσγά.  

• Ο ξφινο ηεο Ϊζθεζεο θαη ηεο δηαηξνθάο ζηε ζεξαπεέα ηεο παρπζαξθέαο.  

 

Αμηνιφγεζε: Βθπφλεζε εξγαζέαο, ΓξαπηΫο ά πξνθνξηθΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• Wiliams, M. (2001). Αηαηξνθά: Βπξσζηέα, Τγεέα θαη αζιεηηθά Βπέδνζε. Ώζάλα : ΕαηξηθΫο 

Βθδφζεηο Παζραιέδεο  

• Παπαειηνχ, Ώ. (1993). Αέαηηα : Θεσξέα θαη ΠξΪμε. Ώζάλα : ΕαηξηθΫο Βθδφζεηο Παζραιέδεο.  

• Lubert, S. (1997). ΐηνρεκεέα.. ΔξΪθιεην : ΠαλεπηζηεκηαθΫο Βθδφζεηο Κξάηεο 
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ΑΒ-402ΔY  Αλάπηπμε, Χξίκαλζε θαη Άζθεζε 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

4 56 150 6 3 Βαξηλφ 
Θεσξέα:   2  ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα  Μαξέα ΜαξηδΪθε 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα  Μαξέα ΜαξηδΪθε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒμεηΪδνληαη νη θπζηνινγηθΫο δηαθνξνπνέεζεηο ησλ ηζηψλ 

ηνπ ζψκαηνο θαηΪ ηηο δηΪθνξεο θΪζεηο ηεο αλΪπηπμεο κΫρξη ηελ πιάξε σξέκαλζε. Με ηελ 

εθηέκεζε ηεο βηνινγηθάο ειηθέαο αμηνινγνχληαη νη βηνινγηθΫο ηθαλφηεηεο πνπ εμαξηψληαη απφ 

απηάλ θαη ειΫγρεηαη ε επέδξαζε ηεο Ϊζθεζεο ζηελ αλΪπηπμε θαη ζηελ σξέκαλζε. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• σκαηηθά αλΪπηπμε - ΏιιαγΫο : ζσκαηηθά ζχζηαζε, θαξδηΪ & πλεχκνλεο, δχλακε & θηλεηη-

θά απφδνζε, αεξφβηα & αλαεξφβηα ηθαλφηεηα, ζεξκνξξχζκηζε.  

• ΐηνινγηθά Χξέκαλζε : κεηαβνιΫο ζηελ αλΪπηπμε, κεηαβνιΫο ζηελ απφδνζε  

• ΠαξΪγνληεο αλΪπηπμεο θαη σξέκαλζεο : γελεηηθά ξχζκηζε, δξΪζε αδΫλσλ,  πξψηκε θαζπζ-

ηεξεκΫλε άβε, δηαηξνθηθΫο & ελεξγεηαθΫο απαηηάζεηο, θπζηθά δξαζηεξηφηεηα.  

• Άζθεζε θαηΪ ηελ παηδηθά θαη εθεβηθά ειηθέα : επέδξαζε ζηα νζηΪ, κπτθά δχλακε & ηζρχο, 

κπτθά αληνρά, θαξδηναλαπλεπζηηθΫο θαη κεηαβνιηθΫο πξνζαξκνγΫο.  

• Πξνθέι ηνπ Ϋθεβνπ αζιεηά.  

• Βθηέκεζε βηνινγηθάο ειηθέαο απφ ηε ξαγδαέα αχμεζε αλαζηάκαηνο.  

• Βθηέκεζε βηνινγηθάο ειηθέαο απφ ζθειεηηθά σξηκφηεηα.  

• σκαηνκεηξηθΫο αμηνινγάζεηο.  

• σκαηηθά ζχζηαζε, ζσκαηφηππνο. 

• Ώμηνιφγεζε θηλεηηθψλ ηθαλνηάησλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ:Βξγαζηάξηα, εθπφλεζε εξγαζέαο, ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Armstrong, N. & Welsman, J. (1997). Young People and Physical Activity. Oxford University 

Press.  

• Docherty, D. (1996). Measurement in pediatric exercise science. Champaign, IL. : Human 

Kinetics.  

• Malina, R. & Bouchard C (1991). Growth, Maturation and Physical Activity. Champaign, IL. : 

Human Kinetics. 
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ΑΒ-403ΔY  Άζθεζε θαη Γπλαίθα 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Υεηκεξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα  Μαξέα ΜαξηδΪθε 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα  Μαξέα ΜαξηδΪθε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Αηεξεχλεζε ησλ κνξθνινγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ηδηαηηεξν-

ηάησλ πνπ δηΫπνπλ ην γπλαηθεέν νξγαληζκφ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο αλαπαξαγσγηθάο θαη κε 

ειηθέαο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Ανκά γπλαηθεένπ νξγαληζκνχ : ζθειεηηθφ & κπτθφ ζχζηεκα, δηαθνξΫο & νκνηφηεηεο κε ηνλ 

Ϊληξα, γελλεηηθφ ζχζηεκα, δεπηεξνγελά ραξαθηεξηζηηθΪ, ζσκαηηθά δηΪπιαζε, ζσκαηηθφ 

ιέπνο.  

• Λεηηνπξγέα γπλαηθεένπ νξγαληζκνχ : ζχζηεκα κεηαθνξΪο θαη θαηαλΪισζεο νμπγφλνπ, ζεξ-

κνξξχζκηζε, αλαεξφβηα ηθαλφηεηα, ηζηνρεκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, αλΪπηπμε δχλακεο.  

• Ώλαπαξαγσγηθά ιεηηνπξγέα : θπζηνινγέα εθεβέαο, εκκελαξράο & εκκελφπαπζεο.  

• Άζθεζε θαη Ϋκκελνο ιεηηνπξγέα : θΪζεηο ηνπ θχθινπ, νξκνληθΫο αιιαγΫο, επέδξαζε ζηελ 

αζιεηηθά απφδνζε, αλαπαξαγσγηθΫο δπζιεηηνπξγέεο, αζιεηηθά ακελφξξνηα.  

• ΐηνινγηθΫο πξνζαξκνγΫο : πξνεθεβηθά θαη εθεβηθά ειηθέα, εκκελφπαπζε, ηξέηε ειηθέα.  

• Άζθεζε, εγθπκνζχλε, ινρεέα : επέδξαζε ηεο εγθπκνζχλεο ζηελ αζιάηξηα.  

• Γπλαέθα Ϊζθεζε θαη δηαηξνθά : αλΪγθεο δηαηξνθάο ζε δηΪθνξεο ειηθηαθΫο θΪζεηο, παρπ-

ζαξθέα-Ϊζθεζε θαη Ϋιεγρνο βΪξνπο.  

• Πξνθέι αζιεηξηψλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο, Βθπφλεζε εξγαζέαο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Wells, I. Ch. (1991). Women, Sport and Performance. A physiological perspective. Cham-

paign, IL. : Human Kinetics.  

• Willmore, J. & Costill, D. (1994). Physiology of Sport Exercise. Champaign, IL. : Human 

Kinetics.  

• Guyton, A. (1991). Εαηξηθά θπζηνινγέα (8ε Ϋθδ.). Ώζάλα : Εαηξ. Βθδφζεηο Γ. ΠαξηζηΪλνο. 
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ΑΒ-404ΔY  Φπζηθή Γξαζηεξηφηεηα θαη Γήξαλζε  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Υεηκεξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Μαξέα Κνζθνινχ 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Μ. Κνζθνινχ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Αηδαζθαιέα ησλ κεραληζκψλ γάξαλζεο θαη ε επέδξαζά 

ηνπο ζηε ζσκαηηθά νκνηφζηαζε θαη ζηηο αλζξψπηλεο ηθαλφηεηεο. ΏλΪδεημε ηεο επέδξαζεο ηεο 

Ϊζθεζεο σο κΫζν αλαραέηηζεο ηεο γάξαλζεο κε εηδηθΫο πξαθηηθΫο αλαθνξΫο ζηνλ θαζνξηζκφ 

πξνγξΪκκαηνο εθγχκλαζεο γεξαηψλ αηφκσλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά – Οξηζκφο ηεο Γάξαλζεο – ΓεξΪζθνπζεο θνηλσλέεο.  

• ΑεκνγξαθηθΪ ζηνηρεέα, νηθνλνκηθΫο θαη θνηλσληθΫο ζπλΫπεηεο.  

• Θεσξέεο γάξαλζεο.  

• Γάξαλζε ηζηψλ θαη Ϊιισλ νξγΪλσλ.  

• Γάξαλζε νκνηνζηαηηθψλ κεραληζκψλ.  

• Βπέδξαζε ηεο γάξαλζεο ζηελ αζθεζηνγελά αληαπφθξηζε ππνκΫγηζηεο Ϋληαζεο.  

• Βπέδξαζε ηεο γάξαλζεο ζηελ αζθεζηνγελά αληαπφθξηζε κΫγηζηεο Ϋληαζεο.  

• Ώλαραηηηζηηθά επέδξαζε ηεο Ϊζθεζεο ζηε δηαδηθαζέα γάξαλζεο.  

• Δ Ϊζθεζε σο κΫζν ζεξαπεέαο θαη πξφιεςεο αζζελεηψλ.  

• Φπζηθά δξαζηεξηφηεηα, δηαηξνθά, επξσζηέα θαη καθξνδσΎα.  

• ΏξρΫο γχκλαζεο γεξφλησλ.   

• Ανκά πξνγξακκΪησλ θπζηθάο θαηΪζηαζεο αηφκσλ ηξέηεο ειηθέαο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά εμΫηαζε, εθπφλεζε εξγαζέαο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Spirduso, W. W. (2001). Φπζηθά δξαζηεξηφηεηα θαη γάξαλζε. Ώζάλα : ΕαηξηθΫο Βθδφζεηο 

Παζραιέδεο.  

• Shephard, R. J. (1997). Aging, Physical Activity, and Health. Champaign, IL. : Human Kinet-

ics.  

• Bellany, D. (1995). Ageing : A  Biomedical perspective. U.K.: J. Willey & Sons. 

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

70 
 

ΑΒ-405ΔY  Άζθεζε, Δπξσζηία θαη Τγεία  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Νέθνο ΓειαδΪο  

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο Νέθνο ΓειαδΪο, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Μαξέα ΜαξηδΪθε, Βπέ-

θνπξνο Καζεγάηξηα Μαξέα Κνζθνινχ  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ αιιειεπέδξαζε κεηαμχ Ϊζθεζεο, επξσζηέαο θαη πγεέαο 

θαη ε απφθηεζε γλψζεσλ, εκπεηξηψλ θαη δεμηνηάησλ, πνπ ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

θνηηεηΫο επαγγεικαηηθάο ζηαδηνδξνκέαο θαη απαζρφιεζεο ζην ελ ιφγσ πεδέν. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Άζθεζε, επξσζηέα, πγεέα : ηξηαδηθά ελφηεηα.  

• Άζθεζε θαη θπζηθά δξαζηεξηφηεηα : κΫζνδνη εθηέκεζεο θαη ηαμηλφκεζεο.  

• Βπξσζηέα : κνξθνινγηθΫο, κεηαβνιηθΫο, λεπξνκπτθΫο & θαξδηναλαπλεπζηηθΫο ζπληζηψζεο.  

• Τγεέα : αζθεζηνγελεέο επεξγεηηθΫο επηδξΪζεηο.  

• ΠαξΪγνληεο πνπ επεξεΪδνπλ ηελ πγεέα : ελδνγελεέο θαη εμσγελεέο.  

• Έιεγρνο ζσκαηηθνχ βΪξνπο : θιεξνλνκηθφηεηα, Ϊζθεζε, δηαηξνθά.  

• ΠαξΪγνληεο θαξδηαθνχ θηλδχλνπ : ππΫξηαζε, ππεξρνιεζηεξαηκέα, θΪπληζκα, παρπζαξθέα, 

δηαβάηεο, ππνθηλεηηθφηεηα.  

• Τγηεηλφο θαλφλαο Ϊζθεζεο : εμνπιηζκφο, εγθαηαζηΪζεηο, θαηξηθΫο ζπλζάθεο, πξνζΫξκαλζε, 

απνζεξαπεέα, δηαηαηηθΫο αζθάζεηο, ινπηξφ, ςπρηθά δηΪζεζε.  

• Τγηάο ηξφπνο δσάο : Ϊζθεζε, ζσζηά δηαηξνθά, δηαρεέξηζε Ϊγρνπο, Ϋμεηο.  

• πληαγνγξαθέα Ϊζθεζεο : δνζνινγέα, αεξφβηα Ϊζθεζε, Ϊζθεζε κε βΪξε, κπτθΫο δηαηΪζεηο.   

• Πξναγσγά ηεο Ϊζθεζεο γηα φινπο : επηδεκηνινγηθΫο κειΫηεο, θέλεηξα, ζηξαηεγηθΫο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο, γξαπηΫο θαη πξνθνξηθΫο εμε-

ηΪζεηο θαη ελεξγφο ζπκκεηνρά ζην κΪζεκα. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Corbin, C., Lindsey, R. & Welk, I. (2001). Άζθεζε, Βπξσζηέα θαη Τγεέα. Ώζάλα : ΕαηξηθΫο 

Βθδφζεηο Παζραιέδε,.  

• Sharkey, B.J. (1997). Fitness and Health. Champaign, IL. : Human Kinetics. 
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ΑΒ-406ΔY Δξγνλνκία 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

4 56 150 6 3 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Κ. Μπνπληφινο  

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο Κ. Μπνπληφινο, Καζεγεηάο Ν. ΓειαδΪο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΏλΪιπζε βαζηθψλ εκβηνκεραληθψλ θαη θπζηνινγηθψλ πα-

ξαγφλησλ πνπ επεξεΪδνπλ ηελ πνηφηεηα δσάο θαη απφδνζεο ζην ρψξν εξγαζέαο. Αέδεηαη 

εηδηθά Ϋκθαζε ζε πξνγξΪκκαηα θπζηθάο θαηΪζηαζεο εξγαδνκΫλσλ θαη αλαδεηθλχνληαη νη 

επηδξΪζεηο ηνπο ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηελ αηνκηθά πγηεηλά θαη επξσζηέα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βξγαζέα, παξαγσγηθφηεηα, επξσζηέα θαη Ϊζθεζε. ΏξρΫο ζρεδέαζεο εξγαζέαο.  

• Λεηηνπξγηθά αλΪιπζε, θηλαλζξσπνκεηξέα, νξγΪλσζε ρψξνπ-ηξφπνπ, εξγαζέαο θαη εξγαιε-

έσλ. Βξγαζηνγελεέο κπνζθειεηηθΫο βιΪβεο.  

• Πξνιεπηηθά παξΫκβαζε κε θπζηθά δξαζηεξηφηεηα. ΏξρΫο επαγγεικαηηθάο πγηεηλάο.  

• ΒπαγγεικαηηθΫο αζζΫλεηεο, ζφξπβνο-δνλάζεηο, αθηηλνβνιέα, ζεξκφηεηα, ρεκηθνέ θέλδπλνη 

θαη ςπρηθΫο εληΪζεηο. ΐηνξπζκνέ, απφδνζε θαη εξγαζέα θαηΪ βΪξδηεο.  

• Φπζηθά θαηΪζηαζε εξγαδνκΫλσλ (αλΪ επΪγγεικα). Κέλεηξα γηα πξνζθφιεζε ζε πξνγξΪκ-

καηα θπζηθάο δξαζηεξηφηεηαο εξγαδνκΫλσλ.  

• ΠξνγξΪκκαηα θπζηθάο θαηΪζηαζεο εξγαδνκΫλσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά εμΫηαζε, εθπφλεζε εξγαζέαο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Bridger, R. S. (1995). Introduction to Ergonomics. N.Y. : McGraw Hill.  

• Kumar, S. (1999). Biomechanics in Ergonomics. Washington D.C. : Taylor & Francis Wash-

ington D.C  

• Hancock, P. (1999). Human performance and ergonomics. N.Y. : Academic Press. 
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ΑΒ-410ΔY  Απνθαηάζηαζε Μπνζθειεηηθψλ Γπζιεηηνπξγηψλ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

4 56 150 6 3 Υεηκεξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο πχξνο Ώζαλαζφπνπινο 

 

Γηδαζθαιία:  Καζεγεηάο πχξνο Ώζαλαζφπνπινο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ αλαγλψξηζε, αμηνιφγεζε θαη απνθαηΪζηαζε δπζιεηην-

πξγηψλ ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηάκαηνο, απφ ηνλ αζιεηηθφ επηζηάκνλα, κε ζηφρν ηελ ππνβν-

ιά ησλ αζινπκΫλσλ ζε Ϊζθεζε κε αζθΪιεηα θαη απνδνηηθφηεηα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

•  Ώμηνιφγεζε εχξνπο ηξνρηΪο ησλ αξζξψζεσλ.  

• Ώλαγλψξηζε δηαηαξαρψλ ζπλιεηηνπξγέαο ηεο ιεθΪλεο, ησλ ηζρέσλ θαη ησλ θΪησ Ϊθξσλ   

• ΏπνθαηΪζηαζε δπζιεηηνπξγέαο ησλ δηαξζξηθψλ θαη ησλ κνλναξζξηθψλ κπψλ ησλ θΪησ 

Ϊθξσλ.  

• Ώμηνιφγεζε ζηΪζεο. 

 • ΏπνθαηΪζηαζε δπζιεηηνπξγέαο κπψλ θνξκνχ θαη Ϊλσ Ϊθξσλ.  

• ΐειηέσζε ιαλζαζκΫλσλ ζηΪζεσλ  

• Άζθεζε θαη νζθπαιγέα  

• ΏπνθαηΪζηαζε ζθνιηψζεσο.  

• ΘεξαπεπηηθΫο εθαξκνγΫο Ϊζθεζεο θιεηζηάο θαη αλνηθηάο θηλεκαηηθάο αιπζέδαο.  

• ΘεξαπεπηηθΫο εθαξκνγΫο πιεηνκεηξηθψλ πξνγξακκΪησλ Ϊζθεζεο.  

• Εζνθηλεηηθά αμηνιφγεζε. Βθαξκνγά ζηελ απνθαηΪζηαζε κπνζθειεηηθψλ πξνβιεκΪησλ.  

• ΘεξαπεπηηθΫο εθαξκνγΫο Ϊζθεζεο ζην λεξφ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο, εθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζε-

ηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Norkin, C. & Levangie, P. (1983). Joint Structure & Function. A comprehensive Analysis. 

Philadelphia : F. A. Davis.  

• Brownstein, B. & Bronner, S. (1997). Functional Movement in Orthopaedic and Sports.  

Physical Therapy : Evaluation, Treatment and Outcomes. New York : Churchill Livingstone.  

• Gould, J. (1990). Orthopaedic and Sports Physical Therapy. St. Louis : Mosby. 
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ΑΒ-412ΔΤ  Παζήζεηο θαη Άζθεζε  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Υεηκεξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Παλαγηψηεο Μπαιηφπνπινο 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Παλαγηψηεο Μπαιηφπνπινο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Παξνπζέαζε παζνινγηθψλ θαηαζηΪζεσλ (λνζεκΪησλ) θαη 

ε ζπρλφηεηα εκθΪληζάο ηνπο ζηνπο αζθνχκελνπο. ΒθκΪζεζε βαζηθψλ κεζφδσλ αλαγλψξη-

ζεο, εληφπηζεο θαη αληηκεηψπηζάο ηνπο. Απλαηφηεηεο θαη ηξφπνη Ϊζθεζεο παζρφλησλ αηφ-

κσλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Άηνκα κε εηδηθΫο ΏλΪγθεο θαη Άζθεζε.  

• Doping-ΦΪξκαθα- Υξάζε -ΚαηΪρξεζε.  

• Αηαβάηεο -Άζθεζε.  

• Καξδηαγγεηαθφ & Άζθεζε.  

• Οζηενπφξσζε & Άζθεζε.  

• σκαηηθά Άζθεζε & Καξθέλνο.  

• Ώλνζνινγηθφ χζηεκα θαη Άζθεζε.  

• Παζάζεηο ηνπ Πεπηηθνχ πζηάκαηνο & Άζθεζε.  

• ΏλΪιπζε ΐΪδηζεο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά εμΫηαζε, εξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο, εθπφλεζε 

εξγαζέαο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Υαηδεθσλζηαληέλνπ, . (1993). Εαηξηθά ηεο σκαηηθάο Άζθεζεο : Εαηξηθά Παζνινγέα. Ώζάλα 

: ΠαξηζηΪλνο.  

• Harries, M., Williams, C., Stanish, W. D., & Micheli, L. J. (1996). Oxford Text Book of Sports 

Medicine. New York : Oxford University Press.   

• Fu, F. H., & Stone , D. A. (1994). Sports Injuries : Mechanisms-Prevention-Treatment. Bal-

timore : Williams & Wlikins. 
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ΑΒ-415ΔY  Καζνδεγνχκελε Πξαθηηθή Δμάζθεζε  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βαξηλφ 
Θεσξέα:   1  ψξα 

ΒθαξκνγΫο: 3 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Ν.ΓειαδΪο 

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο Ν.ΓειαδΪο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Βθαξκνγά ησλ ζεσξεηηθψλ αξρψλ βειηέσζεο βηνινγηθψλ 

θαη ςπρνινγηθψλ παξακΫηξσλ ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ αλζξσπέλνπ ζψκαηνο ζε εμεηδηθεπκΫλνπο 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΠξνγξΪκκαηα καδηθνχ αζιεηηζκνχ.  

• ΠξνγξΪκκαηα Ϊζιεζεο ζηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε.  

• ΠξνγξΪκκαηα Ϊζθεζεο ζε ζσθξνληζηηθΪ ηδξχκαηα.  

• πκκεηνρά ζηελ νξγΪλσζε αγψλσλ καδηθνχ αζιεηηζκνχ.  

• Τπνδεηγκαηηθά δηδαζθαιέα ζηελ Ϊζθεζε αηφκσλ ηξέηεο ειηθέαο.  

• πκκεηνρά ζε ζπκβνχιηα & ζπλαληάζεηο πξνζσπηθνχ.  

• Ώμηνιφγεζε επξσζηέαο εηδηθψλ πιεζπζκψλ  

• Αηακνλά ζε θαηαθχγην ά θαηαζθάλσζε. Οξεηλά πεδνπνξέα, πνδειαζέα.  

• Σν παηγλέδη. Παξαδνζηαθφ & ζχγρξνλν. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΠξαθηηθΫο ππνδεηγκαηηθΫο δηδαζθαιέεο, εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Corbin, C. Lindsey, R. & Welk, I. (2001). Άζθεζε, Βπξσζηέα, Τγεέα. Ώζάλα : ΕαηξηθΫο Βθδφ-

ζεηο Παζραιέδεο.  

• Council of Europe. (1992). Eurofit : Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο. Θεζ/λέθε : 

Salto. 
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ΑΒ-417ΔΤ Πξφιεςε Σξαπκαηηζκψλ ησλ Αζθνπκέλσλ (πξ. 118Βπ) 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 1 ψξα Βξ-

γαζηάξην: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο . Ώζαλαζφπνπινο  

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο . Ώζαλαζφπνπινο, ΛΫθηνξαο Γ. Σζέγθαλνο  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒζηηΪδεηαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ 

πξφθιεζεο ηξαπκαηηζκψλ θαηΪ ηελ Ϊζιεζε, νη νπνένη κπνξεέ λα εέλαη εζσηεξηθνέ, ζρεηηθνέ 

κε ηνλ αζιεηά, ά εμσηεξηθνέ π.ρ. πξνπνλεηάο, φξγαλα, πεξηβΪιινλ.  

 

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο:  

• Έιεγρνο πξηλ απφ ηελ ζπκκεηνρά ζηελ Ϊζιεζε.  

• Ώηηέεο πξφθιεζεο ηξαπκαηηζκψλ (ζχλδξνκα ππΫξρξεζεο θαη νμεέο ηξαπκαηηζκνέ).  

• ΠξνζηαηεπηηθΪ κΫζα πξφιεςεο (θεδεκφλεο - λΪξζεθαο - παπνχηζηα).  

• ΤιηθΪ θαη ηερληθΫο πεξέδεζεο.  

• ΤιηθΪ θαη ηερληθΫο επέδεζεο.  

• ΒλεξγεηηθΪ κΫζα πξφιεςεο (αζθάζεηο λεπξνκπτθνχ ζπληνληζκνχ).  

• Ώηηέεο πξφθιεζεο θαη ηξφπνη  πξφιεςεο ησλ ηξαπκαηηζκψλ  ζε δξνκεέο.  

• Πξφιεςε ηξαπκαηηζκψλ ζε αζιεηΫο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ρΫξη πΪλσ απφ ην θεθΪιη.  

• Μεραληζκνέ πξφθιεζεο & ηξφπνη πξφιεςεο ηξαπκαηηζκψλ ππΫξρξεζεο ζε θνιπκβεηΫο  

• Πξφιεςε ζπλδξφκσλ ππΫξρξεζεο θΪησ Ϊθξσλ ζε Ϊιηεο  

• Πξφιεςε ηξαπκαηηζκψλ ζηελ αλαπηπμηαθά ειηθέα  

• ΒπηδεκηνινγηθΪ ζηνηρεέα ηξαπκαηηζκψλ Ϊξζξσζεο αλΪ Ϊζιεκα.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΑηαιΫμεηο, εξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο, εθπφλεζε εξγαζέ-

αο, εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• Irvin, R. (1998). Sports Medicine : Prevention, Assessment, Management, and Rehabilitation 

of Athletic Injuries. Boston : Allyn & Bacon.  

• Bird, S. (1997). Sports Injuries : Causes Diagnosis Treatment and Prevention. Chelten-

ham,U.K. : Stanley Thornes (Publ.).  

• Fu, F. & Stone, D. (1994). Sports Injuries : Mechanisms, Prevention, and Treatment. Balti-

more : Williams & Wilkins.  
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ΑΒ 421ΔΤ χληαμε Πξνγξακκάησλ Άζθεζεο γηα Υξφληεο Παζήζεηο  

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

4 56 150 6 3 Υεηκεξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

Βξγαζηάξην: 2 ψξεο 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Νέθνο ΓειαδΪο 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο Νέθνο ΓειαδΪο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 
 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Ώπφθηεζε γλψζεο θαη εκπεηξέαο ζε ζΫκαηα εξγνζπηξνκΫη-

ξεζεο θαη ζπληαγνγξαθέαο Ϊζθεζεο γηα Ϊηνκα κε εθθπιηζηηθΫο, ρξφληεο παζάζεηο.  

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

Ώ. Ώμηνιφγεζε επξσζηέαο αζζελψλ θαη πξσηνγελάο πξφιεςε 

 Βπηβαξπληηθνέ παξαγφληεο ηεο πγεέαο θαη αμηνιφγεζε απηψλ 

 Πεξηνξηζηηθνέ παξΪγνληεο ηθαλφηεηαο Ϊζθεζεο 

 Βξγνκεηξηθά αμηνιφγεζε θαη πξσηνγελά πξφιεςε αζζελεηψλ 

 ΑηαγλσζηηθΫο ηδηφηεηεο εξγνζπηξνκΫηξεζεο 

 ΒλαιιαθηηθΫο κΫζνδνη αμηνιφγεζεο ιεηηνπξγηθάο ηθαλφηεηαο αζζελψλ 

 Παξαθνινχζεζε εξγνζπηξνκΫηξεζεο 

ΐ. ΏπνθαηΪζηαζε Παζάζεσλ 

 ΟξγΪλσζε πξνγξακκΪησλ απνθαηΪζηαζεο 

 πληαγνγξαθέα Ϊζθεζεο 

 Ώληελδεέμεηο γχκλαζεο αζζελψλ 

 ΜΫηξα αζθαινχο γχκλαζεο 

 Κξηηάξηα εηζαγσγάο αζζελψλ ζε πξνγξΪκκαηα απνθαηΪζηαζεο 

 ΠξνγξΪκκαηα πξνπφλεζεο αληνράο θαη κπτθάο ελδπλΪκσζεο 

 Άιινη παξΪγνληεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο (θχιν, ειηθέα, πεξηβΪιινλ, θιεξνλνκηθφηεηα) 

 Ώμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνγξακκΪησλ πξνπφλεζεο 
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: πγγξαθά θαη πξνθνξηθά παξνπζέαζε πξνγξακκΪησλ 

Ϊζθεζεο (45%),  2.  ΓξαπηΫο εξγαζηεξηαθΫο αλαθνξΫο (30%), 3. Πξνθνξηθά εμΫηαζε (25%). 
 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: 

• ACSM‘ο πληαγνγξαθέα Ϊζθεζεο, ACSM‘ο Άζθεζε Υξφληεο παζάζεηο θαη Ώλαπεξέεο, Άζ-

θεζε γηα θαξδηαγγεηαθΪ λνζάκαηα, Βπξσπατθά Βηαηξεέα Καξδηαγγεηαθάο πξφιεςεο θαη 

απνθαηΪζηαζεο, Βθδφζεηο Παζραιέδεο, 2001. 

• H Άζθεζε σο Θεξαπεπηηθφ ΜΫζν Ώζζελψλ κε ηεθαληαέα Νφζν, . Σνθκαθέδεο & Κ. ΐφ-

ιαθιεο, Βθδφζεηο Παζραιέδε, 2008.  

• ΒλαιιαθηηθΫο κΫζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγηθάο ηθαλφηεηαο αζζελψλ κε Υξφληα Ώπνθ-

ξαθηηθά ΠλεπκνλνπΪζεηα. Ε. ΝΪζεο,  Ε. ΐνγηαηδάο, ζει 499-507,  Φπζηνινγέα ηνπ Ώλαπλεπζ-

ηηθνχ πζηάκαηνο,  Βθδφζεηο Βιιεληθάο Πλεπκνλνινγηθάο Βηαηξεέαο, 2006. 

ΑΒ 419ΔΤ Αμηνιφγεζε-Αξρέο Απνθαηάζηαζεο Μπνζθειεηηθνχ πζηήκαηνο  
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

4 56 150 6 3 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

Βξγαζηάξην: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο πχξνο Ώζαλαζφπνπινο 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο πχξνο Ώζαλαζφπνπινο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ ππνθεηκεληθά θαη αληηθεηκεληθά αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγη-

θάο ηθαλφηεηαο κπνζθειεηηθνχ ζπζηάκαηνο ησλ αζινπκΫλσλ πξηλ ηελ ππνβνιά ηνπο ζε 

πξνγξακκαηηζκΫλε Ϊζθεζε. Βπέζεο λα δνζνχλ νη βαζηθΫο αξρΫο πξνγξακκΪησλ ιεηηνπξγη-

θάο απνθαηΪζηαζεο βαζηδφκελνη  ζηα επξάκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηα πηζαλΪ ειιεέκκαηα 

ιεηηνπξγηθάο ηθαλφηεηαο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηάκαηνο .  

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

•  Ώμηνιφγεζε επηπΫδνπ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ κε εξσηεκαηνιφγηα . 

• Λάςε πιεξνθνξηψλ κε εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθΪ κε πξνεγνχκελνπο ηξαπκαηηζκνχο ά βιΪ-

βεο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηάκαηνο. 

•  Ώμηνιφγεζε εχξνπο ηξνρηΪο ησλ αξζξψζεσλ ελεξγεηηθΪ, παζεηηθΪ θαη ππφ αληέζηαζε. 

•  Ανθηκαζέεο ειΫγρνπ ηεο ειαζηηθφηεηαο κπψλ ηνπ θνξκνχ ,ησλ Ϊλσ θαη ησλ θΪησ Ϊθξσλ. 

•  Ώμηνιφγεζε κε επηζθφπεζε : ηνπ Ϊλσ θνξκνχ, ηεο θεθαιάο θαη  ησλ Ϊλσ Ϊθξσλ , θαζψο 

θαη ηεο ζΫζεο ηεο ιεθΪλεο θαη ησλ θΪησ Ϊθξσλ ζην νβειηαέν θαη κεησπηαέν επέπεδν ηνπ ζψ-

καηνο, θαηΪ ηε κνλνπνδηθά θαη δηπνδηθά ζηάξημε. Ώμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγηθάο ηθαλφηεηαο 

ησλ κπψλ ησλ Ϊλσ  θαη θΪησ Ϊθξσλ (κε ηα ρΫξηα  θαη κε ηζνθηλεηηθφ δπλακφκεηξν).  

•  Ανθηκαζέεο ειΫγρνπ ηεο ζηαηηθάο  θαη δπλακηθάο  ηζνξξνπέαο ηνπ ζψκαηνο.  

•  ΒηδηθΫο ιεηηνπξγηθΫο  δνθηκαζέεο.  

•  Καηαγξαθά ησλ επξεκΪησλ αμηνιφγεζεο.  

•  ηφρνη θαη ζρεδηαζκφο πξνγξΪκκαηνο απνθαηΪζηαζεο 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο, εθπφλεζε εξγαζέαο, γξαπηΫο 

εμεηΪζεηο 
 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: 

•  Houglum, P. (2009). Therapeutic Exercise for Musculoskeletal injuries. Leeds, UK : Human 

Kinetics. 

• Daniels,  L. Worthingham, S. (2004). Βιεγρνο κπηθάο ιεηηνπξγηθάο ηθαλφηεηαο. Ώζάλα :  

Βθδφζεηο ΠαξηζηΪλνο  

• Hoppenfield, S (1998). Φπζηθά εμΫηαζε ηεο πνλδπιηθάο ηάιεο θαη ησλ Ώθξσλ . Ώζάλα : 

Βθδφζεηο ΠαξηζηΪλνο.  

• Irvin, R. (1998). Sports Medicine : Prevention, Assessment, Management, and Rehabilitation 

of Athletic Injuries. Boston : Allyn & Bacon. 
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3.2. ΣΟΜΔΑ ΘΔΧΡΖΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΖΜΧΝ (ΘΔ) 

 

Γηεπζπληήο Καζεγεηάο Αεκάηξηνο Υαηδεραξηζηφο 
 
 

Ο ΣνκΫαο Θεσξεηηθψλ Βπηζηεκψλ εέλαη ν θαη‘ εμνράλ αλζξσπνθεληξηθφο ηνκΫαο πνπ αλαγν-

ξεχεη ην θνηηεηά ζε νληφηεηα θαη αμέα κε πλεπκαηηθά, θνηλσληθά θαη εζηθά πξννπηηθά.  
 
Ο ηνκΫαο δηαηεξεέ ηελ παξΪδνζε ζηε δηδαζθαιέα ησλ θιαζηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ, κε 

ηελ πξνζζάθε πνιιψλ λΫσλ καζεκΪησλ, ζχκθσλα κε ηελ εμΫιημε ηεο επηζηάκεο ηεο θπζηθάο 

αγσγάο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ. Σνλ βαζηθφ θνξκφ γλψζεο ηνπ ηνκΫα απνηεινχλ νη αλζξσπηζηη-

θΫο, θνηλσληθΫο θαη ζπκπεξηθνξηθΫο ζπνπδΫο.  

 

Οη αλζξσπηζηηθΫο ζπνπδΫο πεξηιακβΪλνπλ καζάκαηα ηζηνξέαο θαη θηινζνθέαο, αιιΪ θαη 

καζάκαηα κνπζηθάο θαη μΫλσλ γισζζψλ. Οη θνηλσληθΫο θαη ζπκπεξηθνξηθΫο ζπνπδΫο πεξη-

ιακβΪλνπλ καζάκαηα φπσο ε παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά, ε ςπρνινγέα, ε θνηλσληνινγέα θαη 

ε εηδηθά αγσγά κε αληέζηνηρα καζάκαηα ζηελ Ϊζθεζε θαη ηνλ αζιεηηζκφ.  

 

ηα παξαπΪλσ καζάκαηα Ϋρνπλ πξνζηεζεέ ε ζηαηηζηηθά, ε κεζνδνινγέα  επηζηεκνληθάο Ϋξε-

πλαο, ε δηνέθεζε θαη νξγΪλσζε, ε αζιεηηθά λνκνζεζέα θαη ε πιεξνθνξηθά πνπ ζπλζΫηνπλ 

Ϋλα ζχγρξνλν θνξκφ επηζηεκνληθάο γλψζεο.  
 
Δ δηδαζθαιέα θαη ε εθπαέδεπζε εζηηΪδνληαη ζηελ απφθηεζε βαζηΪο επηζηεκνληθάο γλψζεο 

φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ηνπ ηνκΫα. ΠαξΪιιεια, επηδηψθεηαη ε απφθηεζε ηθαλνηά-

ησλ θαη δεμηνηάησλ ησλ θνηηεηψλ γηα ζπδάηεζε θαη θξηηηθά ζθΫςε.  
 
Ο ηνκΫαο ζπκκεηΫρεη ζηα ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Φπζηθά Ώγσγά θαη Ώζιε-

ηηζκφο» θαη «ΐηνινγέα ηεο Άζθεζεο» κε ηε δηδαζθαιέα ησλ καζεκΪησλ θνξκνχ, φπσο ε Με-

ζνδνινγία επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ε ηαηηζηηθή θαη καζάκαηα εηδέθεπζεο . 
 
Βπέζεο, ν ηνκΫαο Ϋρεη ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγέαο ησλ εξγαζηεξέσλ Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο & 

Κηλεηηθήο πκπεξηθνξάο κε δηεπζπληξηα ηελ Δπηθ. Καζεγήηξηα Μ. Φπρνπληάθε, Αζιεηηθήο 

Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Φ.Α. κε δηεπζπληή ηνλ Καζεγεηή Γ. Υαηδεραξηζηό θαη Πξνζαξ-

κνζκέλεο Κηλεηηθήο Αγσγήο κε δηεπζύληξηα ηελ Καζεγήηξηα Γ. Κνπηζνύθε.  

 

ηνλ ηνκΫα ιεηηνπξγνχλ θαη ηα ζπνπδαζηάξηα Ηζηνξίαο Φ.Α θαη Αζιεηηζκνύ, Φηινζνθίαο ηνπ 

Αζιεηηζκνύ, Κνηλσληνινγίαο ηνπ Αζιεηηζκνύ θαη Αζιεηηθνύ Γηθαίνπ, ηα νπνέα ρξεζηκνπνη-

νχληαη γηα ηηο αζθάζεηο θαη ηε δηδαζθαιέα ησλ θνηηεηψλ θαζψο θαη γηα ηε δηεμαγσγά ζεκηλα-

ξέσλ θαη επηζηεκνληθάο Ϋξεπλαο. 
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3.2.α. Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά  

 

ΘΔ–131Τπ.  Ιζηνξία Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 
½ Ώ‘.      

½ ΐ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγάηξηα Αάκεηξα Κνπηζνχθε 

 

Γηδαζθαιία: σηεξέα ΓηαλλΪθε, κΫινο ΒΕΑΕΠ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ, ηνπ πεξηερνκΫλνπ θαη ησλ 

επηδηψμεσλ ηεο Εζηνξέαο Φπζηθάο Ώγσγάο θαη Ώζιεηηζκνχ απφ ηελ απψηεξε αξραηφηεηα 

κΫρξη ζάκεξα ζε παγθφζκηα θιέκαθα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Βηζαγσγά ζηηο κεζφδνπο θαη βαζηθΫο Ϋλλνηεο ηεο Εζηνξέαο ηεο Φπζηθάο Ώγσγάο. 

• Δ Φπζηθά Ώγσγά θαη ν Ώζιεηηζκφο ζηνπο ιανχο ηεο Ώζέαο, ηεο ΜΫζεο Ώλαηνιάο θαη ηεο 

Ώθξηθάο.  

• Δ Φπζηθά Ώγσγά θαη ν Ώζιεηηζκφο ζηνλ Βιιεληθφ ρψξν.  

• Μηλστθά Φπζηθά Ώγσγά.  

• Μπθελατθά Φπζηθά Ώγσγά.  

• Εεξνέ Παλειιάληνη Ώγψλεο (Οιχκπηα)  

• Εεξνέ Παλειιάληνη Ώγψλεο (Πχζηα).  

• Εεξνέ Παλειιάληνη Ώγψλεο (ΝΫκεα)  

• Εεξνέ Παλειιάληνη Ώγψλεο (Ίζζκηα)  

• Ώζελατθά θαη παξηηαηηθά Φπζηθά Ώγσγά.  

• Ώξραένη Μεζνγεηαθνέ Ώγψλεο.  

• Βιιελνξσκατθά θαη ΐπδαληηλά Φπζηθά Ώγσγά. 

• Δ Φπζηθά Ώγσγά θαηΪ ηελ ΏλαγΫλλεζε 

• Σν ρξνληθφ αλαβέσζεο ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ θαηΪ ηνλ 19ν αηψλα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζηψλ, ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία: 

• ΓηαλλΪθεο, Θ. (1999). Εζηνξέα Φπζηθάο Ώγσγάο, Ώζάλα  

• Μνπξαηέδεο, Ε. (1995). Εζηνξέα Φπζηθάο Ώγσγάο, Θεζζαινλέθε.  

• Golden M. (1998). Sport and Society in Ancient Greece. Cambridge University Press.  
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ΘΔ–141Τπ  Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία (πξ. 114Βπ) 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Ώ‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο  ΕσΪλλεο ηακέξεο 

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο  ΕσΪλλεο ηακέξεο, Βπηθ. Καζεγάηξηα Β. Κακπεξέδνπ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ εμνηθεέσζε ηνπ θνηηεηά κε ηελ νξνινγέα, ηνλ πξνβιεκα-

ηηζκφ θαη ην αληηθεέκελν ηεο θνηλσληνινγέαο κε Ϋκθαζε ζηηο θχξηεο θνηλσληθΫο κνλΪδεο θαη 

ζηνπο κεηαμχ ηνπο ζπζρεηηζκνχο, ζηελ θνηλσληθά ζπκπεξηθνξΪ, ζηελ θνηλσληθά δξΪζε θαη 

ζηελ θνπιηνχξα..  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Δ επηζηάκε ηεο θνηλσληνινγέαο. θνηλσληθά δηαζηξσκΪησζε, θνηλσληθά ζπκπεξηθνξΪ.  

• Κνηλσλέα, θνπιηνχξα, νηθνγΫλεηα, παξεθθιέλνπζα ζπκπεξηθνξΪ.  

• Κνηλσληθνπνέεζε, γξαθεηνθξαηέα, θνηλσλέα θαη ζξεζθεέα, θνηλσλέα θαη εθπαέδεπζε, απν-

μΫλσζε θαη κνλαμηΪ.  

• θαπαλεέο ηεο θνηλσληνινγηθάο ζθΫςεο : Ώχγνπζηνο Κνλη, ΚΪξνινο Μαξμ, ΥΫξκπεξη πΫλ-

ζεξ, Βκέι ΝηεξθρΪτκ, Μαμ ΐΫκπεξ, Γθεφξγθ Γέκκει, Σδψξηδ ΥΫξκπεξη Μηλη, ΐηιθξΫλην ΠαξΫ-

ην, ΚΪξι ΜαλρΪτκ.  

• Ο ΜΪμ ΐΫκπεξ θαη ε αμηνινγηθά νπδεηεξφηεηα ζηηο θνηλσληθΫο επηζηάκεο  

• Τπνθεηκεληζκφο θαη αληηθεηκεληζκφο ζηηο θνηλσληθΫο επηζηάκεο  

• ΠξνζΫγγηζε ηεο ζεσξέαο θαη ηεο πξαθηηθάο ηνπ θξΪηνπο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία: 

• ηακέξεο, Ε. (2005). Γεληθά Κνηλσληνινγέα. Βθδφζεηο Ώηηηθφ ΜΫιινλ,  Ώζάλα.  

• ηακέξεο, Ε. (2005). ΚνηλσληνινγηθΪ ΘΫκαηα. Βθδφζεηο Ώηηηθφ ΜΫιινλ, Ώζάλα.  

• Gidenns, A. (1996). Sociology. (2nd ed.). Cambridge, U.K.: Polity Press. 
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ΘΔ–142Τπ  Γεληθή Παηδαγσγηθή (πξ. 142Βπ) 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Ώ‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Αεκάηξεο Υαηδεραξηζηφο 

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο Αεκάηξεο Υαηδεραξηζηφο, ΛΫθηνξαο Αεκάηξεο Υαηδφπνπινο, Καζε-

γεηΫο Φ. Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Βηζαγσγά ζηηο ζεκειηψδεηο Ϋλλνηεο ηεο Παηδαγσγηθάο επηζ-

ηάκεο κΫζα απφ ηε δηαρξνληθά ηεο εμΫιημε. Καηαλφεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο Παηδαγσγηθάο 

θαη ησλ βαζηθφηεξσλ ζεσξηψλ  ηεο καδέ κε ηελ επηζηεκνινγηθά ηνπο  πξνΫιεπζε. Παξνπζέα-

ζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ νξέσλ ηεο αγσγάο, ησλ ζεζκψλ θαη ησλ κνξθψλ νξγΪλσζάο ηεο, 

θαζψο θαη ηε ζρΫζε ηεο Παηδαγσγηθάο κε ηηο Ϊιιεο αλζξσπηζηηθΫο επηζηάκεο.   

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Ώληηθεέκελν, εμΫιημε θαη ζηφρνη ηεο Παηδαγσγηθάο.  

• ΑνκηθΪ γλσξέζκαηα θαη βαζηθΫο πξνυπνζΫζεηο ηεο παηδαγσγηθάο δηαδηθαζέαο.  

• θνπνέ θαη κΫζα αγσγάο θαη κΪζεζεο.  

• ΠαηδαγσγηθΫο νκΪδεο θαη εθπαηδεπηηθΪ ηδξχκαηα.  

• ΠξνΫιεπζε θαη ηζηνξηθά εμΫιημε ηνπ ζρνιεένπ.  

• ΚσληθΫο ιεηηνπξγέεο ηνπ ζρνιεένπ θαη ζρνιηθά θνηλσληθνπνέεζε.  

• Σν Ϋξγν θαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

• Μαζεηάο: κΪζεζε θαη ςπρηθά εμΫιημε.  

• Δ ζρνιηθά ηΪμε σο θνηλσληθά νκΪδα.  

• Μεηαξξπζκέζεηο ζηε ζχγρξνλε εθπαέδεπζε. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία: 

•ΞσρΫιιεο, Π. (1999). Βηζαγσγά ζηελ Παηδαγσγηθά. Θεκειηψδε πξνβιάκαηα ηεο παηδαγσγη-

θάο επηζηάκεο. Θεζζαινλέθε: Βθδνηηθφο νέθνο αδειθψλ Κπξηαθέδε Ώ.Β.  

• ΞσρΫιιεο, Π. (1999). Παηδαγσγηθά ηνπ ζρνιεένπ. Θεζζαινλέθε: Βθδνηηθφο νέθνο αδειθψλ 

Κπξηαθέδε Ώ.Β.  

• Κξέβαο, . (1999). Παηδαγσγηθά επηζηάκε: ΐαζηθά ζεκαηηθά. Ώζάλα: Gutenberg. 
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ΘΔ–132Τπ  Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ζηνλ Αζιεηηζκφ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 ΐ‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο  ΕσΪλλεο Ώπζέλνο  

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπι.Καζεγεηάο  ΕσΪλλεο Ώπζέλνο, ΜΫιε Β.Β.ΑΕ.Π. ΏδΪκ σηεξηΪδεο θαη 

Γαραξέαο ΚηΪθθαο  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη ελλνηψλ ηεο δηνέθεζεο 

θαη νξγΪλσζεο ηνπ αζιεηηζκνχ, παξΪιιεια κε ζεκειηαθΫο γλψζεηο ησλ δνκψλ θαη ιεηηνπξ-

γέαο ηεο νξγΪλσζεο ηνπ ειιεληθνχ αζιεηηζκνχ.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• ΒμΫιημε, αξρΫο θαη Ϋλλνηεο ηεο δηνηθεηηθάο θαη νξγαλσηηθάο επηζηάκεο.  

• Λεηηνπξγέεο ηεο δηνέθεζεο.  

• Αηνέθεζε πξνζσπηθνχ.  

• Λάςε απνθΪζεσλ.  

• Βπηθνηλσλέα θαη δεκφζηεο ζρΫζεηο.  

• Δ δηνηθεηηθά θαη νξγαλσηηθά δνκά ηεο θπζηθάο αγσγάο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ ζηελ  εθπαέδεπ-

ζε.  

• Δ δηνηθεηηθά θαη νξγαλσηηθά δνκά ηνπ αζιεηηζκνχ.  

• Φνξεέο αζιεηηθάο πνιηηηθάο.  

• ρεδηαζκφο αζιεηηθνχ πξνγξΪκκαηνο.  

• Πξνυπνινγηζκφο.  

• ρεδηαζκφο αζιεηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ν ξφινο ηεο δηνέθεζεο.  

• ΏζιεηηθΪ θΫληξα θαη γπκλαζηάξηα.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

•Παπαδεκεηξένπ, Α. & ΓαξγαιηΪλνο, Α. (1997). Σν κΪλαηδκελη ηνπ αζιεηηζκνχ : Βηζαγσγά 

ζε βαζηθΪ ζΫκαηα νξγΪλσζεο θαη δηνέθεζεο αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ. Ώζάλα : Ώζιφηππν.  

•Parks, J., Zanger, B. & Quarterman, J. (1998). Contemporary sport management. Cham-

paign, IL. : Human Kinetics. 

 

 

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΘΔ–143Τπ  Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία (πξ. 143Βπ) 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 ΐ‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

 Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Μαξέα ΦπρνπληΪθε 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Μαξέα ΦπρνπληΪθε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Βηζαγσγά ηνπ θνηηεηά ζην αληηθεέκελν ηεο ςπρνινγέαο κε 

Ϋκθαζε ζηελ αλΪπηπμε ηνπ αηφκνπ ζηηο δηΪθνξεο θΪζεηο ηεο δσάο ηνπ.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Έξγν ηεο Φπρνινγέαο.  

• Εζηνξηθά εμΫιημε ηεο Φπρνινγέαο.  

•  ΜΫζνδνη Ϋξεπλαο ηεο ςπρνινγέαο.  

• ΚιΪδνη ηεο Φπρνινγέαο. χγρξνλεο ηΪζεηο.  

• Έλλνηα θαη Ϋξγν ηεο εμειηθηηθάο ςπρνινγέαο.   

• ΒμΫιημε αλΪπηπμεο. ΏξρΫο ηεο αλΪπηπμεο.  

• ΘεσξεηηθΫο θαηεπζχλζεηο ζηελ εμειηθηηθά ςπρνινγέα  

• ΥαξαθηεξηζηηθΪ γλσξέζκαηα θαη πνξεέα ηεο βηνζσκαηηθάο -ςπρνθηλεηηθάο, λνεηηθάο-

γισζζηθάο, ζπλαηζζεκαηηθάο-θνηλσληθάο αλΪπηπμεο.  

• Ώλαιπηηθά πεξηγξαθά ηεο αλΪπηπμεο ζηηο δηΪθνξεο θΪζεηο ηεο δσάο ηνπ αηφκνπ : πξνγελ-

λεηηθά πεξένδνο, βξεθηθά ειηθέα, λεπηαθά ειηθέα, ζρνιηθά ειηθέα, εθεβηθά ειηθέα.  

• Φπζηνινγηθά ζπκπεξηθνξΪ θαη παξαιιαγΫο ηεο ζηηο δηΪθνξεο ειηθέεο. Κξηηάξηα θαζνξηζ-

κνχ θαη κνξθΫο παζνινγηθάο ζπκπεξηθνξΪο.  

• ΑηαγλσζηηθΫο θαη ζεξαπεπηηθΫο πξνζεγγέζεηο αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ.  

• ΒπηδξΪζεηο ηεο νηθνγΫλεηαο ζηελ ςπρν-θνηλσληθά αλΪπηπμε ηνπ παηδηνχ. πκβνπιεπηηθά 

γνλΫσλ.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• Feldman, R.S. (2009). Δμειηθηηθή Φπρνινγία (Σφκνο A, B). (Βπηκ. Δ. ΜπεδεβΫγθεο). Ώζάλα: 

Γ. Ααξδαλφο – Κ. Ααξδαλφο ΟΒ.  

• Cole, M., & Cole, S.R.  (2001). Δ αλΪπηπμε ησλ παηδηψλ (Σφκνο, ΐ, Γ). (Eπηκ. Γ. Παπαιε-

γνχξα  & Π. ΐνξξηΪ). Ώζάλα: Γ. Ααξδαλφο – Κ. Ααξδαλφο ΟΒ. 
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ΘΔ–233Τπ  Μεζνδνινγία Αζιεηηθήο Έξεπλαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο Βξ-

γαζηάξην: 1 ψξα 

  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Κσλζηαληέλνο Καξηεξνιηψηεο 

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο  Κ. Καξηεξνιηψηεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:ΒθκΪζεζε ηξφπσλ αλαδάηεζεο, απφθηεζεο θαη αλΪπηπμεο 

αζιεηηθάο Ϋξεπλαο. Παξνπζέαζε ησλ βαζηθψλ εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ (επηινγά πξνβιά-

καηνο, δηαηχπσζε ππνζΫζεσλ, ζρεδηαζκφο, ζπιινγά δεδνκΫλσλ, αμηνιφγεζε θαη εξκελεέα 

απνηειεζκΪησλ). Πξνεηνηκαζέα εθπφλεζεο πηπρηαθάο εξγαζέαο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Βέδε θαη ζηΪδηα επηζηεκνληθάο Ϋξεπλαο.  

• Βπηινγά πξνβιάκαηνο. Αηαηχπσζε ππνζΫζεσλ.  

• ΜΫζνδνη δεηγκαηνιεςέαο.  

• Βέδε επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ.  

• Βξσηεκαηνιφγην.  

• Βέδε ζπλΫληεπμεο.  

• ΜΫζνδνη παξαηάξεζεο. 

• Πεηξακαηηθά Ϋξεπλα. ΠεηξακαηηθΪ ζρΫδηα.  

• Εζηνξηθά Ϋξεπλα.  

• Ώηνκηθά Ϋξεπλα.  

• Μεζνδνινγέα, απνηειΫζκαηα, ζπδάηεζε.  

• πγγξαθά εξεπλεηηθάο εξγαζέαο.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο, ΒξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο, ελεξγφο 

ζπκκεηνρά ζην κΪζεκα 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• Thomas, J.R., & Nelson, J.K. (2002). ΜΫζνδνη Ϋξεπλαο ζηε θπζηθά δξαζηεξηφηεηα (Σφκνη Ώ 

& ΐ) (Κ. Καξηεξνιηψηεο, επηκΫιεηα Ϋθδνζεο). Ώζάλα: Βθδφζεηο Παζραιέδε. (Ϋηνο πξσηφηπ-

πεο Ϋθδνζεο 1996).  

• Παξαζθεπφπνπινο, Ε. (1993). Μεζνδνινγέα επηζηεκνληθάο Ϋξεπλαο. Ώζάλα. 

 

 

 

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΘΔ–235Τπ  Κηλεηηθή πκπεξηθνξά 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Α‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο Βξ-

γαζηάξην: 1 ψξα 

 

 Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Μαξέα ΦπρνπληΪθε  

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Μαξέα ΦπρνπληΪθε, ΛΫθηνξαο ΝεθηΪξηνο ηαχξνπ  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ θαηαλφεζε ησλ λεπξν-ςπρνινγηθψλ ελλνηψλ πνπ ζπληε-

ινχλ ζηνλ Ϋιεγρν, ζηε κΪζεζε θαη ζηελ εθηΫιεζε θηλεηηθψλ δεμηνηάησλ. Δ ελεκΫξσζε γχξσ 

απφ ηε δηεζλά Ϋξεπλα θαη βηβιηνγξαθέα ζε ζΫκαηα Κηλεηηθάο πκπεξηθνξΪο. Δ θαηαλφεζε 

ησλ ηερληθψλ κΫηξεζεο ςπρνθηλεηηθψλ ηθαλνηάησλ θαη δεμηνηάησλ. Δ εμνηθεέσζε κε ην ζρεδη-

αζκφ θαη ηε δηεμαγσγά εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζην ρψξν ηεο Κηλεηηθάο πκπεξηθνξΪο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Βηζαγσγά ζηε κειΫηε ηεο Κηλεηηθάο πκπεξηθνξΪο 

• ΚηλεηηθΫο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο.  

• Νεπξηθφ ζχζηεκα θαη θηλεηηθά ζπκπεξηθνξΪ. • Μλάκε, αληέιεςε, πξνζνρά.  

• Βπεμεξγαζέα πιεξνθνξηψλ.  

• Ώλαηξνθνδφηεζε. ΜεηαθνξΪ κΪζεζεο  

• Θεσξέεο κΪζεζεο θαη ειΫγρνπ ησλ θηλάζεσλ.  

• Ννεξά εμΪζθεζε.  

• Φπζηθά δξαζηεξηφηεηα θαη πλεπκαηηθά απφδνζε  

• Δ θηλεηηθά κΪζεζε ζηα παηδηΪ κε καζεζηαθΫο δπζθνιέεο.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο, γξαπηά εμΫηαζε  

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• ΓΫξβαο, Ε. (2006). Βηζαγσγά ζηελ θηλεηηθά ζπκπεξηθνξΪ-Κηλεηηθφο Ϋιεγρνο θαη κΪζεζε. 

Ώζάλα.  

• Schmidt, R. A., & Weisberg, C. (2009). Κηλεηηθά κΪζεζε & απφδνζε: Μέα εθαξκνζκΫλε 

πξνζΫγγηζε (Βπηκ. Μ. Μηραινπνχινπ). Ώζάλα: Ώζιφηππν. 
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ΘΔ–331Τπ  Αζιεηηθή Φπρνινγία  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Β‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο  

Βξγαζηάξην: 1 ψξα 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο:Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Μαξέα ΦπρνπληΪθε  

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Μαξέα ΦπρνπληΪθε,  ΛΫθηνξαο ΝεθηΪξηνο ηαχξνπ  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ αλΪιπζε ησλ ςπρνινγηθψλ ελλνηψλ, πνπ ζπληεινχλ ζηνλ 

Ϋιεγρν ηεο αζιεηηθάο ζπκπεξηθνξΪο θαη ζηε κεγηζηνπνέεζε ηεο αζιεηηθάο πξνζπΪζεηαο θαη 

απφδνζεο. Δ ελεκΫξσζε γχξσ απφ ηε δηεζλά Ϋξεπλα θαη βηβιηνγξαθέα ζε ζΫκαηα Ώζιεηηθάο 

Φπρνινγέαο. Δ θαηαλφεζε ησλ ηερληθψλ κΫηξεζεο ςπρνινγηθψλ ηθαλνηάησλ θαη δεμηνηάησλ. 

Δ εμνηθεέσζε κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγά εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζην ρψξν ηεο Ώζιεηη-

θάο Φπρνινγέαο.  

 

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο:  

• Βηζαγσγά ζηελ Ώζιεηηθά Φπρνινγέα.  

• Πξνζσπηθφηεηα.  

• Κέλεηξα.  

• Ώζιεηηθφ ζηξεο, ςπρηθά επηβΪξπλζε.  

• ΣερληθΫο ςπρνινγηθάο παξΫκβαζεο.  

• Δγεηηθά ζπκπεξηθνξΪ.  

• πλνρά, ζχκπλνηα νκΪδαο.  

• ΠξνγξΪκκαηα ςπρνινγηθάο πξνεηνηκαζέαο. 

• ΣππηθΪ ςπρνινγηθΪ πξνβιάκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ πξνπνλεηά.  

• Οη επηδξΪζεηο ηνπ αζιεηηθνχ ζπλαγσληζκνχ ζηα παηδηΪ.   

 

Αμηνιφγεζε θνηηεηψλ-ηξηψλ: Παξαθνινχζεζε, γξαπηά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• ΓΫξβαο, Ε. (2002). Φπρνινγέα θπζηθάο αγσγάο θαη αζιεηηζκνχ. Ώζάλα.  

• Cox, H. R. (2002). Ώζιεηηθά ςπρνινγέα: Έλλνηεο θαη εθαξκνγΫο. (Βπηκ. Ε. ΓΫξβαο) Ώζάλα: 

Βπηζη. Βθδφζεηο ΠαξηζηΪλνπ Ώ.Β. 

• ΠαπατσΪλλνπ, Ώ., ΘενδσξΪθεο, Γ. & Γνχδαο, Μ. (1999). Γηα κηα θαιχηεξε δηδαζθαιέα ηεο 

θπζηθάο αγσγάο. Θεζζαινλέθε : Salto. 

 

 

ΘΔ–332Τπ  Αζιεηηθή Παηδαγσγηθή   



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Β‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

Βξγαζηάξην: 1 ψξα 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο  Α. Υαηδεραξηζηφο, Ώλαπι.Καζεγάηξηα Ώ. ΓνπλρηΪ   

 
Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο  Α.Υαηδεραξηζηφο, Ώλαπι.Καζεγάηξηα Ώ.ΓνπλρηΪ, Α.Υαηδφπνπινο 

ΛΫθηνξαο, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 
Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 
Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:Να γλσξέζνπλ νη θνηηεηΫο ηηο ζπληζηψζεο ηνπ παηδαγσγη-

θνχ Ϋξγνπ ηνπ θαζεγεηά Φπζηθάο Ώγσγάο θαη ηνπ πξνπνλεηά, λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο ζεκε-

ιηψδεηο απφςεηο ηεο Παηδαγσγηθάο πεξέ ηεο πξαγκαηνπνέεζεο ζσκαηηθψλ αζθάζεσλ θαη  λα 

αλαπηχμνπλ ηηο απαξαέηεηεο ηθαλφηεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα πινπνηνχλ ζηφρνπο Φπζηθάο 

Ώγσγάο θαη Ώζιεηηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο γεληθΫο θαη εηδηθΫο παηδαγσγηθΫο αξρΫο. ην πιαέζην 

ηνπ καζάκαηνο ηεο Ώζιεηηθάο Παηδαγσγηθάο νη θνηηεηΫο/ηξηεο πξαγκαηνπνηνχλ δηδαθηηθά 

εμΪζθεζε ζε δεκνηηθΪ ζρνιεέα.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Ώληηθεέκελν, εμΫιημε θαη ζηφρνη ηεο Ώζιεηηθάο Παηδαγσγηθάο.  

• ΘΫζε ηεο Φπζηθάο Ώγσγάο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

• θνπνέ θαη ζηφρνη Φπζηθάο Ώγσγάο.  

• σκαηηθά αλΪπηπμε ησλ καζεηψλ.  

• Κηλεηηθά αλΪπηπμε ησλ καζεηψλ.  

• ρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο ηεο Φπζηθάο Ώγσγάο.  

• Ώμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ.  

• Πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζεγεηά Φπζηθάο Ώγσγάο.  

• Δ πεηζαξρέα ζηε Φπζηθά Ώγσγά.  

• Ώγσγά πγεέαο ζην πιαέζην ηεο Φπζηθάο Ώγσγάο.  

 

Αμηνιφγεζε θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο, εξγαζέα ζηε δηδαθηηθά εμΪζθεζε.  

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• ΓνπλρηΪ Κ. (2000). Φπζηθά Ώγσγά ζην δεκνηηθφ ζρνιεέν. Πξνο ηε δηα βένπ Ϊζθεζε. Βθδνηη-

θφο νέθνο: ΏπηνΫθδνζε. Ώζάλα.  

• Barrete, G., Feingold, R., Rees, C. & Piéron, M. (1987). Myths, Models & Methods in Sport 

Pedagogy. Champaign, IL: Human Kinetics.  

• Υαηδεραξηζηφο Α. (2003). χγρξνλν χζηεκα Φπζηθάο Ώγσγάο. Ώπφ ηε ζεσξέα ζηελ πξΪμε. 

Βθδνηηθφο νέθνο: ΏπηνΫθδνζε. Ώζάλα. 

ΘΔ–333Τπ  Γηδαθηηθή Φπζηθήο Αγσγήο  
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 η‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

Βξγαζηάξην: 1 ψξα 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Αεκάηξεο Υαηδεραξηζηφο, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα 

Ώηθαηεξέλε ΓνπλρηΪ  

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο Α.Υαηδεραξηζηφο, Ώλαπι. Καζεγάηξηα Ώ. ΓνπλρηΪ, ΛΫθηνξαο Αε-

κάηξεο Υαηδφπνπινο, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 
Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 
Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Να κπεζνχλ νη κΫιινληεο εηδηθνέ ηεο Φπζηθάο Ώγσγάο θαη 

ηνπ Ώζιεηηζκνχ ζηελ «ηΫρλε» ηεο δηδαζθαιέαο. Να απνθηάζνπλ ηελ απαξαέηεηε ζεσξεηηθά 

θαηΪξηηζε, ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνέ λα δηδΪμνπλ ηε Φπζηθά Ώγσγά ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηη-

θΫο βαζκέδεο, ηνλ Ώζιεηηζκφ ζηα αζιεηηθΪ ζσκαηεέα θαη ηελ Άζθεζε ζηα γπκλαζηάξηα, 

ζχκθσλα κε ηηο δηδαθηηθΫο θαη παηδαγσγηθΫο αξρΫο. ην πιαέζην ηνπ καζάκαηνο ηεο Αηδαθηη-

θάο Φπζηθάο Ώγσγάο νη θνηηεηΫο/ηξηεο πξαγκαηνπνηνχλ δηδαθηηθά εμΪζθεζε ζε γπκλΪζηα.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Ώληηθεέκελν, εμΫιημε θαη ζηφρνη ηεο Αηδαθηηθάο ηεο Φπζηθάο Ώγσγάο.  

• θνπνέ θαη ζηφρνη ηεο δηδαζθαιέαο.  

• ΟξγΪλσζε, ζρεδηαζκφο θαη αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιέαο  

• ΜΫζα Φπζηθάο Ώγσγάο. 

• ΜΫζνδνη δηδαζθαιέαο.  

• ΑηδαθηηθΫο αξρΫο.  

• ΏλΪιπζε αιιειεπέδξαζεο ζηελ ηΪμε.  

• Αηαηάξεζε ηεο ηζφηεηαο ζηε Φπζηθά Ώγσγά.  

• ΠξνηΪζεηο γηα αλΪπηπμε ζεηηθνχ θιέκαηνο παξαθέλεζεο.  

• ΏλΪπηπμε ζεηηθψλ ζηΪζεσλ πξνο ηε Φπζηθά Ώγσγά θαη ηελ Τγεέα.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ:  ΒμεηΪζεηο, εξγαζέα ζηε δηδαθηηθά εμΪζθεζε  

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• Αηγγειέδεο Ν. & ΠαπατσΪλλνπ Ώ. (2003). Γηα Ϋλα ελδηαθΫξνλ κΪζεκα Φπζηθάο Ώγσγάο ζην 

δεκνηηθφ ζρνιεέν. Θεζζαινλέθε: Βθδφζεηο Υξηζηνδνπιέδε.  

• ΠαπατσΪλλνπ Ώ., ΘενδσξΪθεο Ε. & Γνχδαο Μ. (2003). Γηα κηα θαιχηεξε Φπζηθά Ώγσγά. 

Θεζζαινλέθε: Βθδφζεηο Υξηζηνδνπιέδε.  

• Σζνξκπαηδνχδεο Υ. (2003). Βμειηθηηθά θαη δηδαθηηθά πξνζΫγγηζε ηεο Φπζηθάο Ώγσγάο ζην 

ζρνιεέν. Θεζζαινλέθε: Βθδφζεηο Υξηζηνδνπιέδε. 

ΘΔ–334Τπ  Κνηλσληνινγία ηνπ Αζιεηηζκνχ  

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 η‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο ΕσΪλλεο ηακέξεο  

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Νηθφιανο ΠαηζαληΪξαο, Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Βηξάλε 

Κακπεξέδνπ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ παξνπζέαζε θαη εμΫηαζε ηνπ αζιεηηζκνχ σο πνιπδηΪζ-

ηαηνπ θαηλνκΫλνπ, ην νπνέν επεξεΪδεη ηε ζπλνιηθά παξαγσγηθά δσά ηεο θνηλσλέαο, ηελ θνη-

λσληθά ζπκπεξηθνξΪ θαη ηνλ ηξφπν δσάο ζηηο ζπλζάθεο ηεο ηειενπηηθάο πξαγκαηηθφηεηαο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Βηζαγσγά ζηα ζπνξ, ε θνηλσληνινγέα ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ησλ ζπνξ.  

• ΏζιεηΫο θαη θέιαζινη, ε θνηλσληνινγηθά κειΫηε ηνπ ζχγρξνλνπ αζιεηηζκνχ.  

• ΦαλεξΫο θαη ιαλζΪλνπζεο ιεηηνπξγέεο ηνπ αζιεηηζκνχ.  

• Βιεχζεξνο ρξφλνο θαη ζπνξ, κΫζα καδηθάο επηθνηλσλέαο θαη ζπνξ.  

• Γπλαέθα θαη ζπνξ, βέα θαη αζιεηηζκφο, ζπνξ θαη εζληθΫο θνπιηνχξεο.  

• Έιιελεο θαη ζπνξ, ε θνηλσληθνπνέεζε ηνπ αηφκνπ κΫζσ ησλ ζπνξ.  

• Δ δηαδηθαζέα θαη ηα ζηΪδηα ηεο Ϋξεπλαο :  κνληΫια, κΫζνδνη, ζηΪδηα , παξαηάξεζε, εξσηε-

καηνιφγην, ζπλΫληεπμε, δεηγκαηνιεςέα.  

• Ώμέεο, πξνζαξκνγά θαη επαγγεικαηηθά απνθαηΪζηαζε ζηνλ Ώγσληζηηθφ Ώζιεηηζκφ - Πξσ-

ηαζιεηηζκφ.  

• Δ δηαθνξνπνέεζε ηεο αζιεηηθάο θνηλσληθάο πεξηνράο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο  εμεηΪζεηο.  

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• ηακέξεο, Ε. (2005). Κνηλσληνινγία ηνπ Αζιεηηζκνύ. Αεχηεξε ΏλαλεσκΫλε Έθδνζε. (Κεέκε-

λα θαη επηκΫιεηα μΫλσλ θεηκΫλσλ). Βθδφζεηο Ώηηηθφ ΜΫιινλ, Ώζάλα.  

• ηακέξεο, Ε. (2005). Δηδηθά Κνηλσληνινγηθά Εεηήκαηα. Αεχηεξε ΏλαλεσκΫλε Έθδνζε (Βπη-

κΫιεηα). Βθδφζεηο Ώηηηθφ ΜΫιινλ, Ώζάλα.  

• Dunning, E. (1971). The Sociology of Sport. London : Cass 

 

ΘΔ–336Τπ  Αζιεηηθή ηαηηζηηθή (πξ. ΘΒ 234 Τπ) 
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 η‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Γηψξγνο ΐαγελΪο  

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο Γηψξγνο ΐαγελΪο, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ εθκΪζεζε ησλ βαζηθψλ ζηαηηζηηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ 

επέιπζε πξνβιεκΪησλ απφ ηε Φπζηθά Ώγσγά, ηνλ Ώζιεηηζκφ, ηελ Βθπαέδεπζε, ηε ΐηνινγέα 

ηεο Άζθεζεο θαη ηελ Έξεπλα.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• ΐαζηθΫο Ϋλλνηεο: Πιεζπζκφο (n), Αεέγκα (N), ΜεηαβιεηΫο (X, Y), θΪικα (e).  

• ΚαηαλνκΫο πρλφηεηαο: ΏπιΫο, ΟκαδνπνηεκΫλεο, ΏλΪιπζε (f, %f, cf, c%f)  

• Γξαθάκαηα θαηαλνκψλ : Εζηφγξακκα (f), Πνιχγσλα (f, %f), Κακπχιεο (cf, c%f).  

• Κχξηα κΫηξα ζΫζεο : ΜΫζνο (M), ΑηΪκεζνο (Md), Κνξπθά (Mo), Εδηφηεηεο.  

• Άιια κΫηξα ζΫζεο : Σεηξαγσληθφο ΜΫζνο (Q), Κηλεηφο ΜΫζνο, ΥξνλνζεηξΫο.  

• ΜΫηξα δηαζπνξΪο: ΑηαζπνξΪ (s2), Σππ. Ώπφθιηζε (s), Μεηαβι. (cv), ΣηκΫο z   

• Καλνληθά θαηαλνκά : Κακπχιε (Sk, Ku), Υψξνη (p), Σππηθά Καλνληθά (κz=0).  

• Αεηγκαηηθά θαηαλνκά: ΐαζηθΪ, Καηαλνκά ΜΫζνπ (), Αηαθνξψλ (1-2).  

• Βθηέκεζε & ππφζεζε: ΤπνζΫζεηο (H0, HA), θΪικαηα (I, II), Πηζαλφηεηεο (α, β).  

• Ώπιά ζπζρΫηηζε : πληειεζηάο Pearson (r), Spearman (rs), ΒθαξκνγΫο.  

• χγθξηζε δχκν κΫζσλ: Έιεγρνο t - ΒμαξηεκΫλα Αεέγκαηα (r  0, Ν).  

• χγθξηζε δχν κΫζσλ t - ΏλεμΪξηεηα Αεέγκαηα (r = 0, Ν1, Ν2).  

 

Αμηνιφγεζε θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• ΐαγελΪο, Γ. (2002). ηαηηζηηθΫο ΒθαξκνγΫο ζηελ Ώζιεηηθά Βπηζηάκε (4ε Ϋθδνζε). Ώζάλα.  

• Vincent, W. J. (1995). Statistics in Kinesiology. Champaign, IL. : Human Kinetics.  

• Verducci, F. M. (1980). Measurement Concepts in Physical Education. London : C.V. 

Mosby.  

• Παξαζθεπφπνπινο, Ε. (1990). ηαηηζηηθά Βθαξκ. ζηηο Βπηζηάκεο πκπεξηθνξΪο. Ώζάλα.  

 

 
 
3.2.β. Μαζήκαηα Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά 

 

ΘΔ–231Δπ  Αζιεηηθφ Γίθαην (πξ. ΘΒ-231Τπ) 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Υεηκεξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Α. Παλαγησηφπνπινο 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Α. Παλαγησηφπνπινο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Οη βαζηθΫο Ϋλλνηεο ηνπ αζιεηηθνχ δηθαένπ θαη εηζαγσγά 

ηνπο ζηνλ θφζκν ηνπ ζεζκνχ ηεο αζιεηηθάο δξαζηεξηφηεηαο, ησλ δηθαησκΪησλ θαη ησλ π-

πνρξεψζεσλ ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ αζιεηηζκνχ.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Πεξέ δηθαένπ θαη αζιεηηζκνχ. Ση εέλαη αζιεηηθφ δέθαην. 

• Βζληθά θαη δηεζλάο αζιεηηθά Ϋλλνκε ηΪμε.   

• Lex Sportiva. ΠεγΫο θαη ππνθεέκελα αζιεηηθνχ δηθαένπ.   

• πληαγκαηηθά επνπηεέα θαη Ϋιεγρνο ζηνλ αζιεηηζκφ.  

• Βπζχλε ζηελ αζιεηηθά θαη θέιαζιε δξΪζε.  

• ΏζιεηηθΪ -ΏγσληζηηθΪ θαη θέιαζια άζε.  

• Ώζιεηηθφ ζσκαηεέν – αζιεηηθά Οκνζπνλδέα.  

• Ώζιεηηθά Ώλψλπκε Βηαηξεέα θαη ακεηβφκελε αζιεηηθά δξΪζε  

• Αέθαην ηνπ αζιεηά -Πξνπνλεηά.  

• ΏζιεηηθΪ αδηθάκαηα.  

• ΒηδηθΪ ζΫκαηα Ώζιεηηθνχ Αηθαένπ  

• Βηδηθνέ Ώζιεηηθνέ θνξεέο. Ώζιεηηθά Αηθαηνδνζέα 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο κε Ϊζθεζε θαη ζεσξέα, εθπφλεζε κειΫηεο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΑΔΜΔΣΡΕΟ Π. ΠΏΝΏΓΕΧΣΟΠΟΤΛΟ (2005), Αζιεηηθό Γίθαην Ε πζηεκαηηθά Θεκειέσζε – Β-

θαξκνγά. Ννκηθά ΐηβιηνζάθε:Ώζάλα.  

• ΏΝΑΡΒΏ Λ. ΜΏΛΏΣΟ (2005). Παξαδφζεηο Ώζιεηηθνχ Αηθαένπ. Ώλη. Ν. Ϊθθνπιαο: Ώζάλα- 

Κνκνηελά  

• DIMITRIOS P. PANAGIOTOPOULOS (2004), Sports Law [Lex Sportiva] in the World, Ant. Sak-

koulas: Athens.  

 

ΘΔ–232Δπ  Δηζαγσγή ζηελ Πξνζαξκνζκέλε Κηλεηηθή Αγσγή (πξ.ΘΒ- 232Τπ) 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 
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2 28 100 4 2 Υεηκεξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγάηξηα Α. Κνπηζνχθε 

Γηδαζθαιία:  Καζεγάηξηα Α. Κνπηζνχθε, Βπ. Καζεγεηάο Β. θνξδέιεο, ΜΫινο Δ.Δ.Γ.Η.Π. Κ. 

σηεξηΪδε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:  ΏλΪπηπμε κηαο γεληθάο ζεσξεηηθάο πξνζΫγγηζεο ζηε κειΫ-

ηε ησλ θηλεηηθψλ, αηζζεηεξηαθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ ζε επηιεγκΫλεο νκΪδεο, 

θαζψο θαη ηεο ΠξνζαξκνζκΫλεο Κηλεηηθάο Ώγσγάο. 

  

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΓεληθΫο εθπαηδεπηηθΫο αξρΫο–εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο πξνζεγγέζεηο–ΒμαηνκηθεπκΫλν Πξφγ-

ξακκα. 

• θνπνέ θαη ζηφρνη ηεο ΠξνζαξκνζκΫλεο Κηλεηηθάο Ώγσγάο.  

• ΐαζηθΫο Ϋλλνηεο, αηηηνινγέα, ραξαθηεξηζηηθΪ θαη εθπαηδεπηηθά αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξέεο, φπσο: ε λνεηηθά θαζπζηΫξεζε, νη καζεζηαθΫο δπζθνιέεο, ν απηηζκφο, ε εγθεθα-

ιηθά παξΪιπζε, ε ηχθισζε, ε θψθσζε, νη ζπλαηζζεκαηηθΫο δηαηαξαρΫο. 

• ΣΫινο, ζηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα δψζεη ζηνλ θνηηεηά ηηο βαζηθΫο αξρΫο ηεο Ϋληαμεο 

ησλ παηδηψλ κε αλαπεξέα ζηε γεληθά εθπαέδεπζε Ϋηζη, φπσο νξέδνληαη ζην λνκηθφ πιαέζην 

πνπ δηΫπεη ηελ Βηδηθά Ώγσγά (ΦΒΚ 199/2008: λ. 3699, ΦΒΚ 78/2000: λ. 2817). 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ:  Σειηθά ΒμΫηαζε (Final Exam): Ώληηζηνηρεέ ζην 100% ηεο 

ζπλνιηθάο βαζκνινγέαο. ΛακβΪλεη ρψξα ζην ηΫινο ηνπ εμακάλνπ, κε κνξθά αλΪπηπμεο ζεκΪ-

ησλ αλΪπηπμεο ά/θαη εξσηάζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ πνπ αθνξνχλ ηελ χιε φινπ ηνπ εμα-

κάλνπ. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

•  .Ώγγεινπνχινπ-αθαληΪκε, Ν. (2004). Δηδηθή Αγσγή. Αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη ρξόληεο 

κεηνλεμίεο. Θεζ/λέθε: Βθδφζεηο Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο.  

• Κνπηζνχθε, Α. (2008). Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή: Θεσξία θαη Πξαθηηθή (3ε έθδ.).  Ώζάλα: εθδ. 

ηεο ηδέαο. 

• Κνπηζνχθε, Α. (1998). Κηλεηηθέο Γηαηαξαρέο θαη Δμέιημε. Θεσξία θαη Μεζνδνινγία. Ώζάλα: 

εθδ. ηεο ηδέαο. 

• σηεξηΪδε-ΓθνπηδηακΪλε, Κ. (1993). Παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ώζάλα: εθδ. 

ηεο ηδέαο. 

• Winnick, J.P. (2005). Adapted Physical Education and Sport (4th ed.). Champaign, IL: Hu-

man Kinetics Publishers, INC. 

ΘΔ–153Δπ  Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία θαη Φηινζνθία ηνπ Αζιεηηζκνχ (πξ. 335Τπ & 

140Βπ) 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βηάζην Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα  Κ. ΓνγγΪθε 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα  Κ. ΓνγγΪθε 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:  Δ εμνηθεέσζε κε ηηο αλζξσπηζηηθΫο επηζηάκεο. Δ θαηαλφε-

ζε ησλ αξρψλ ηεο δσάο θαη ηνπ ζθνπνχ ηνπ αλζξψπνπ επΪλσ ζηε γε. Σν θνηλσληθφ ζχζηε-

κα αμηψλ πνπ εληζρχεη ηνλ αληαγσληζκφ, ηνλ σθειηκηζκφ θαη ηελ αηνκηθφηεηα θαη ε αλΪγθε 

γηα αλαδάηεζε: α) ηεο δηθάο ηνπο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο, θαη β) ηνπ ζπζηάκαηνο ησλ εζη-

θψλ αμηψλ. χλδεζε ηνπ αζιεηηζκνχ κε ην ζχζηεκα αμηψλ ηεο θνηλσλέαο. Σα ζηνηρεέα παηρ-

ληδηνχ θαη ςπραγσγέαο, σο πξνππφζεζε ηεο ειεπζεξέαο ηνπ αζινχκελνπ. Ο ζεβαζκφο πξνο 

ην αλζξψπηλν ζψκα θαη ηηο θπζηθΫο ηνπ ηθαλφηεηεο σο πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο νξέσλ ηνπ 

θπζηθνχ ζψκαηνο. Σα αξλεηηθΪ ηεο κνλνκΫξεηαο ζηελ αζιεηηθά ελαζρφιεζε, κε ζθνπφ ηελ 

θΪξπσζε ηεο επηηπρέαο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Οη αληηιάςεηο ησλ αξραέσλ Βιιάλσλ ζηνραζηψλ γηα ηνλ αζιεηηζκφ. 

• Ώζιεηηζκφο θαη γεληθά παηδεέα. Δ νιπκπηαθά ηδΫα σο ζχγρξνλε αμέα. 

• Οληνινγέα θαη αμηνινγέα ηνπ αζιεηηζκνχ. 

• Ο αζιεηηζκφο σο ζηνηρεέν ηνπ αλζξσπνινγηθνχ πνιηηηζκνχ. 

• Οη ζπληζηψζεο ηεο ππνλφκεπζεο ηνπ αζιεηηθνχ ηδεψδνπο. 

• Ο θεξδψνο ραξαθηάξαο ηνπ ζχγρξνλνπ αζιεηηζκνχ. 

• Σν θνηλσληθφ ζχζηεκα αμηψλ θαη ε επέδξαζά ηνπ ζηνλ αζιεηηζκφ. 

• Οη βαζηθΫο Ϋλλνηεο ηεο Φηινζνθέαο. ΐηνεζηθά, ηερλνινγέα θαη αζιεηηζκφο. 

• Φπρά θαη ζψκα ζηελ αξραέα ειιεληθά δηαλφεζε. 

• Φπρά θαη ζψκα ζηνλ ζχγρξνλν ζηνραζκφ. Δ νπζέα ηεο χπαξμεο. Έρεηλ ά Βέλαη;  

• Ο homo creator θαη ην creatum ηνπ πνιηηηζκνχ. 

 

 Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέεο, ΒμεηΪζεηο. 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΓνγγΪθε, Κ. (2003, 1ε). Οη αληηιάςεηο ησλ αξραέσλ Βιιάλσλ γηα ηνλ αζιεηηζκφ,  Ώζάλα: 

Βθδφζεηο Σππσζάησ-Γ. Ααξδαλφο.  

• Θενδσξαθφπνπινο, Ε.Ν. (2006). Βηζαγσγά ζηε Φηινζνθέα, Σφκ. Ώ΄ (3ε Ϋθδ.),  θαη Σφκ. ΐ΄ 

(2ε Ϋθδ.), Ώζάλα: ΐηβιηνπσιεένλ ηεο ‗Βζηέαο‘. 

• Warburton, N. (1999). Φηινζνθέα. Σα βαζηθΪ δεηάκαηα, κηθξ. ΐ. Υαηδνπνχινπ,  Ώζάλα: 

Βθδφζεηο Πεξέπινπο. 

 

Θ.Δ-145Eπ  Άζθεζε θαη Αζιεηηζκφο γηα Όινπο 
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βηάζην Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Ν. ΝηθεηαξΪο. 

 

Γηδαζθαιία:  Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Ν. ΝηθεηαξΪο. 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ  επαηζζεηνπνέεζε απΫλαληη ζην δηθαέσκα ηνπ πνιέηε γηα 

Ϊζθεζε. Δ αληέιεςε ηνπ ξφινπ ηεο Ϊζθεζεο ηνπ πνιέηε ζην θνηλσληθφ γέγλεζζαη. Δ αλΪδπ-

ζε θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο Πφιεο –ΚξΪηνο ηεο Κιαζζηθάο Βπνράο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Δ πφιε-θξΪηνο ηεο Κιαζηθάο επνράο. Δ ζρΫζε ηεο Πφιεο κε ηελ Άζθεζε ηνπ πιάζνπο.  

• Δ Ϊζθεζε θαηΪ ηνλ ΕππνθξΪηε. Δ «Γπκλαζηηθά aκεζφηεο» σο αληέιεςε.  

• Ο ειεχζεξνο ρξφλνο.  

• Δ δηαρξνληθά εμΫιημε ηεο γπκλαζηηθάο ηνπ πιάζνπο κΫρξη ηελ Ϋλαξμε ηεο ΐηνκεραληθάο επα-

λΪζηαζεο.   

• Δ αλαςπρά θαη Τπαέζξηεο θηλεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο.  

• Δ επξσπατθά θαη ε ειιεληθά πνιηηηθά γηα ηνλ αζιεηηζκφ κεηΪ ηελ βηνκεραληθά επαλΪζηαζε.  

• Δ Αηαθάξπμε «αζιεηηζκφο γηα φινπο» ηνπ πκβνπιένπ ηεο Βπξψπεο : Βξκελεέα.   

• Δ Βιιεληθά πνιηηηθά γηα ηα ζπνξ κεηΪ ηελ Αηαθάξπμε ηνπ πκβνπιένπ ηεο Βπξψπεο  

• Ο «Ώζιεηηζκφο γηα ινπο» σο θέλεκα .Δ ζρΫζε ηνπ κε ηα Ϊιια θηλάκαηα. 

• Αηεζλάο απνθΪζεηο, δηεζλεέο θνξεέο ηνπ θηλάκαηνο.  

• Οη Ο.Σ.Ώ. απΫλαληη ζηελ Ϊζθεζε ησλ πνιηηψλ.  

• Δ Ϊζθεζε ζηηο πιεζπζκηαθΫο νκΪδεο.  

• Δ χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Σν παηρλέδη. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Olin, K. (1981). Sport for all and competitive sport as social systems. Finland : University of 

Yuvaskyla, Dep. of Sociology and Planning for Physical Culture.   

• ΝηθεηαξΪο, Ν. (2003). Δ Πφιε θαη ε Ϊζθεζε ηνπ Πνιέηε, Αηαρξνληθά εμΫιημε. Ώζάλα : ΣειΫζ-

ξηνλ.  

• Houlihanm B., 2003. Sport & Society SAGE Publications, London. 
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ΘΔ–146Δπ  Μεηξήζεηο θαη Αμηνιφγεζε ζηε Φπζηθή Αγσγή & ζηνλ Αζιεηηζκφ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βηάζην Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο  Κ. Καξηεξνιηψηεο 

 

Γηδαζθαιία:  Καζεγεηάο  Κ. Καξηεξνιηψηεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:  Βμνηθεέσζε κε ηελ θαηαζθεπά, ηε ρνξάγεζε θαη ηελ εξκε-

λεέα ησλ βαζηθφηεξσλ δνθηκαζηψλ (ηεζη) ζην ρψξν ηεο θπζηθάο αγσγάο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ. 

Παξνπζέαζε ησλ θχξησλ θξηηεξέσλ επηινγάο ησλ δνθηκαζηψλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά ζηηο κεηξάζεηο θαη ηελ αμηνιφγεζε.  

• Υξάζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηε κΫηξεζε θαη ζηελ αμηνιφγεζε.  

• ΜΫζνδνη κΫηξεζεο ησλ ζθαικΪησλ ζηηο δνθηκαζέεο.  

• Ώμηνιφγεζε ησλ κΫζσλ θαη δηαδηθαζηψλ ζπιινγάο ησλ δεδνκΫλσλ.  

• Βέδε εγθπξφηεηαο.  

• Βέδε αμηνπηζηέαο. Ώληηθεηκεληθφηεηα.  

• ΑΫζκεο δνθηκαζηψλ αζιεηηθάο απφδνζεο.  

• ΑΫζκεο δνθηκαζηψλ θπζηθάο θαηΪζηαζεο.  

• ΦπρνινγηθΫο δνθηκαζέεο ζηε θπζηθά αγσγά θαη ζηνλ αζιεηηζκφ.  

• Καηαζθεπά εξσηεκαηνινγέσλ.  

• Καηαζθεπά δνθηκαζηψλ.  

• ΜΫηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο επέδνζεο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέεο, εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Κακπέηζεο, Υ. (1990). ΏζιεηηθΫο κεηξάζεηο. Θεζζαινλέθε : Salto.  

• Morrow, J., Jackson, A., Disch, J. & Mood, D. (1995). Measurement & evaluation in human 

performance. Champaign, IL : Human Kinetics. 
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ΘΔ–147Δπ  Πιεξνθνξηθή ζηε Φπζηθή Αγσγή  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βηάζην Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο  Κ. Καξηεξνιηψηεο 

 

Γηδαζθαιία:  Π.Α.407/80 ά ΚαζεγεηΫο Φ. Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Θεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εθκΪζεζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγη-

ψλ ησλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ. ΒθαξκνγΫο δηαρεέξηζεο δεδνκΫλσλ, αξηζκεηηθψλ ππν-

ινγηζκψλ, γξαθηθψλ αλαιχζεσλ θαη πιεξνθνξηθάο ζηάξημεο πξνγξακκΪησλ απφ ηε Φπζηθά 

Ώγσγά θαη ηνλ Ώζιεηηζκφ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΏξρΫο ιεηηνπξγέαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Δ/Τ).  

• Σν πιηθφ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (hardware).  

• Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα MS-DOS.  

• Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ Windows.  

• ΠξνγξΪκκαηα επεμεξγαζέαο θεηκΫλνπ.  

• ΠξνγξΪκκαηα ππνινγηζκψλ. 

• ΠξνγξΪκκαηα παξνπζηΪζεσλ.  

• ΠξνγξΪκκαηα γξαθηθψλ.  

• Βηζαγσγά ζην δηαδέθηπν.  

• Βπηθνηλσλέα, κεηαθνξΪ θαη απνζηνιά δεδνκΫλσλ. 

• ΒθαξκνγΫο ησλ Δ/Τ ζηε Φπζηθά Ώγσγά θαη ζηνλ Ώζιεηηζκφ.  

• ΒπηιεγκΫλα ΘΫκαηα Πιεξνθνξηθάο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: πκκεηνρά, εξγαζηάξηα, εξγαζέεο, εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Καξηζαθιάο, Α. (2002). Windows XP, Office XP: Βηζαγσγά ζηνπ Δ/Τ. Ώζάλα: Βθδφζεηο 

ΚιεηδΪξηζκνο.  

• Κνέιαο, Υ., Καιαθαηνχδεο, . & Ώλησλαθφπνπινο, Κ. (2000). Υξάζε Τπνινγηζηά - Βηζαγσ-

γά, Windows, Word, Excel. Ώζάλα : Βθδφζεηο ΝΫσλ Σερλνινγηψλ. 
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ΘΔ-122Δπ  Καηαζθελσηηθφο Θεζκφο & Τπαίζξηεο Γξαζηεξηφηεηεο Αλαςπρήο 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βηάζην Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Ν. ΝηθεηαξΪο 

 

Γηδαζθαιία:  Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Ν. ΝηθεηαξΪο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Αεκηνπξγέα ζηειερψλ θαηαζθάλσζεο. Πξνψζεζε ηεο γλψ-

ζεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ θνηηεηψλ ζε ζΫκαηα θαηαζθελψζεσλ, ζε πεξηβαιινληηθΪ θαη 

νηθνινγηθΪ πξνβιάκαηα ηνπ πιαλάηε, ζε ππαέζξηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρηθΫο, καδηθνχ 

ραξαθηάξα (νξεηλά πεδνπνξέα, πξνζαλαηνιηζκφο θ.ι.π.). 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Ο θαηαζθελσηηθφο ζεζκφο : Αηαρξνληθά εμΫιημε.  

• Οξγαλσηηθά δνκά θαη ιεηηνπξγέα ησλ θαηαζθελψζεσλ.  

• Φπραγσγέα θαη ππαέζξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θαηαζθάλσζε.  

• ΠεξηβαιινληηθΪ πξνβιάκαηα.  

• Σν δΪζνο θαη ε ζπκβνιά ηνπ ζηελ πγεέα.   

• Σν πξφγξακκα «ΝΫνη θαη ΐνπλφ»  

• Οξεηλά πεδνπνξέα, ηερληθά, Ϋλδπζε, ππφδεζε.  

• Πξνζαλαηνιηζκφο ζηε θχζε.  

• Δ ζρΫζε «Ϊλζξσπνο - πεξηβΪιινλ».  

• Αηακνλά ζε θαηαζθάλσζε ά θαηαθχγην. Πξαθηηθά ΒμΪζθεζε  

• Βιεχζεξνο ρξφλνο  

• Ώλαςπρά. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Γεξεθφο, Υ. (1988). ΦπζηθΫο θαη Ώλζξσπνγελεέο θιηκαηηθΫο κεηαβνιΫο. Βπηζηάκε θαη Πνιη-

ηηθά. Ώζάλα : ΚΫληξν Νενειιεληθψλ Βξεπλψλ.  

• Giayne, R. J. (1977). Leisure and Recreation. Introduction and Overview. Philadelphia : Lea 

& Febiger.  

• ΝηθεηαξΪο, Ν. (2004). Τπαέζξηα Γσά, ΐ΄ Έθδνζε. Ώζάλα : ΣειΫζξηνλ. 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

98 
 

ΘΔ–123Δπ  Ιζηνξία Πνιηηηζκνχ 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Υεηκεξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Κ. ΓνγγΪθε 

 

Γηδαζθαιία:  Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Κ. ΓνγγΪθε  

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθΪ κε ηελ εμΫιημε ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηελ ηζηνξέα ησλ πνιηηηζηηθψλ πεξηφδσλ ηεο αλζξσπφηεηαο. Δ απφθηεζε 

επέγλσζεο ηεο αμέαο ηεο πνιηηηζκηθάο παξΪδνζεο θαη ε εμνηθεέσζε κε ηηο πνιηηηζκηθΫο ηδηαη-

ηεξφηεηεο κεηαμχ ησλ ιαψλ. Δ ζπλεηδεηνπνέεζε ηεο αδηΪζπαζηεο ζρΫζεο κεηαμχ αλζξψπνπ 

θαη πνιηηηζκνχ. Δ κειΫηε ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ αλζξσπνινγηθψλ δηιεκκΪησλ 

ηνπ. Δ ζεκεξηλά αληηθαηηθφηεηα κεηαμχ πνιηηηζκηθάο εμΫιημεο θαη πεέλαο. Δ αμέα ηνπ αλζξσ-

πνινγηθνχ πνιηηηζκνχ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Δ κπζνινγηθά θαηαγσγά ηνπ πνιηηηζκνχ.  Ώμηνινγέα ηνπ πνιηηηζκνχ.  

• Ο Ϊλζξσπνο σο θνξΫαο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ν αλζξσπνινγηθφο πνιηηηζκφο. 

• Σα αξρηθΪ ζπΫξκαηα ηνπ πνιηηηζκνχ. 

• ΥαξαθηεξηζηηθΪ ηνπ παιαηνιηζηθνχ θαη λενιηζηθνχ πνιηηηζκνχ. 

• Ο πξνζσθξαηηθφο αλζξσπηζκφο.  

• Δ Ρσκατθά Ώπηνθξαηνξέα θαη ν πνιηηηζκφο ησλ ζεακΪησλ.  

• Δ πλεπκαηηθφηεηα ηεο πξψτκεο ρξηζηηαληθάο πεξηφδνπ.  

• Σα αλζξσπνινγηθΪ δηιάκκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ.  

• Δ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πνιηηηζκψλ. Φπιεηηθφηεηα, εζληθηζκφο θαη ξαηζηζκφο. 

• Δ αλσηεξφηεηα ελφο πνιηηηζκνχ. Πξαγκαηηθφηεηα ά πιΪλε; 

• Ο δπηηθφο πνιηηηζκφο θαη ε παγθνζκηνπνέεζά ηνπ. 

• Ο ‗θαζεκεξηλφο πνιηηηζκφο‘ θαη ε πνηφηεηΪ ηνπ. 

• Δ παηδεέα σο ζπζηαηηθφ ζηνηρεέν ηνπ αλζξσπνινγηθνχ πνιηηηζκνχ.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ:  Βξγαζέεο, ΒμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Wittgenstein, L. (2000), Πνιηηηζκφο θαη Ώμέεο, κηθξ. Μ. Αξαγψλα-ΜνλΪρνπ & Κ.Μ. Κσβαένπ, 

Ώζάλα: Βθδφζεηο Καξδακέηζα. 

• Ory, P. (2007). Πνιηηηζκηθά Εζηνξέα, κηθξ. Ώ.-Μ. ΚαξαζηΪζε, ζεηξΪ Que sais-je?, Ώζάλα: 

Βθδφζεηο Ελζηηηνχην ηνπ ΐηβιένπ, Ώ. Καξδακέηζα. 

• Durant, W. (1976). Παγθφζκηνο Εζηνξέα ηνπ Πνιηηηζκνχ, Σφκ. 1-2, Ώζάλα: Βθδφζεηο Ώθνη 

ππξφπνπινπ.  
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 ΘΔ-124Δπ Κνηλσληθφ Φχιν θαη Αζιεηηζκφο 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βηάζην Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα  Β. Κακπεξέδνπ 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα  Β. Κακπεξέδνπ 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ ελεκΫξσζε ζε ΘΫκαηα θαη πνπδΫο Φχινπ (Gender Is-

sues and Studies) θαη εηδηθφηεξα κε ην Κνηλσληθφ. ΏλαθνξΫο ζε θνηλσληθΫο αληζφηεηεο, α-

πνθιεηζκνχο, θαηεγνξέεο ‗δηαθνξψλ‘ θαη ‗νκνηνηάησλ‘. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• H ‗Βκθπιε Κνηλσλέα, Κνηλσληνινγέα ηνπ Φχινπ θαη πνπδΫο Φχινπ.  

• ‗Sex & Gender‘: Δ Ϋλλνηα, ν νξηζκφο θαη ην λφεκα ηνπ ΐηνινγηθνχ Φχινπ (sex) θαη ηνπ Κνη-

λσληθνχ Φχινπ/ ηνπ Έκθπινπ (gender).  

• Έζλνο, ΣΪμε, Κνπιηνχξα, Πνιηηηζκφο: Σν θνηλσληθφ θχιν (Ϋκθπιν), ζε αληέζεζε κε ην βην-

ινγηθφ θχιν (sex).  

• Ώπηνλνκέα & Κνηλσληθφο Ώπνθιεηζκφο,  Πεξηνξηζκφο, Πεξηζσξηνπνέεζε θαη Ανπιεέα.  

• ΝΫεο ΏζιεηηθΫο Σαπηφηεηεο: Βπέδξαζε θαη Ρφινο ηνπ Ώζιεηηζκνχ ζηελ Σαπηφηεηα ηνπ θχ-

ινπ–ν αζιεηάο θαη ε αζιάηξηα-εξσέδα. 

•  ‗Βκθπιε Εζφηεηα ζηελ Βκπνξεπκαηνπνέεζε-Μνληεινπνέεζε ηνπ ψκαηνο: Σν αλζξψπηλν 

εκπφξην ηνπ θαηαλαισηηζκνχ, ηεο ςπραγσγέαο θαη ηνπ ζεΪκαηνο  

• Μηα Καηλνχξγηα Ώηζζεηηθά ηνπ ψκαηνο.  Ίζεο Βπθαηξέεο ζηελ ‗Βκπνξηθν-εμνπαιηθά Βθκε-

ηΪιιεπζε‘: Δ Θειπθνπνέεζε ηνπ Ώζιεηά, ε Ώξζεληθνπνέεζε ηεο Ώζιάηξηαο.   

• Δ Σερλνινγέα ηνπ ψκαηνο: ―Δ θνηεηλά ΠιεπξΪ ηνπ Ώζιεηηζκνχ‖.  

• Δ Γπλαέθα ζηνπο Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο‖. Δ Έκθπιε Αηρνηφκεζε ζηνλ Ώζιεηηζκφ.  

• Δ Αηρνηφκεζε ησλ Φχισλ πΫξαλ ηεο Ώγσληζηηθάο ΑξΪζεο:  Έκθπιεο δηαθξέζεηο ζηνπο 

αζιεηηθνχο ζεζκνχο, ζηηο επθαηξέεο αλαξξέρεζεο ζηελ ζεζκηθά ηεξαξρέα, θ.α. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο, εξγαζέα. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Kimmel, Michael S. (2004). The Gendered Society. N.Y: Oxford Un. Press  

• Kamberidou, I. & Patsantaras, N. (2004). The European Commision Information Society. 

Brussels: E.C.  

• Heywood, Leslie & Dworkin, L. Shari (2003). Build to win: The female athlete as cultural 

icon. Minn: Un. Of Minnessota Press  
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ΘΔ–154Δπ  Αξραίνη Οιπκπηαθνί Αγψλεο & Ιζηνξία ηεο Αζιεηηθήο Σέρλεο 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Υεηκεξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Κ. ΓνγγΪθε. 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Κ. ΓνγγΪθε, ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. . ΓηαλλΪθε 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ απφθηεζε γεληθψλ γλψζεσλ πεξέ ηεο αηζζεηηθάο σο θη-

ινζνθηθνχ θιΪδνπ. Δ απνηχπσζε ηνπ αζιεηηθνχ θαηλνκΫλνπ ζηελ θιαζηθά ηΫρλε. Σν θιαζη-

θφ αζιεηηθφ ηδεψδεο θαη νη αηζζεηηθΫο ηνπ δηαζηΪζεηο. Δ ζχδεπμε ηνπ αζιεηηζκνχ κε ηα εέδε 

ηΫρλεο θαη ηελ θαιιηηερληθά δεκηνπξγέα. Δ δηαρξνληθά απνηχπσζε ηνπ αζιεηηθνχ ζψκαηνο 

θαη ηεο ηερληθάο ηνπ ζηελ ηΫρλε θαη ηα εέδε ηεο. Δ πνιηηηζηηθά ζεψξεζε ηνπ αζιεηηζκνχ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Ο θηινζνθηθφο θιΪδνο ηεο αηζζεηηθάο θαη νη αηζζεηηθΫο αμέεο.  

• Σν αλζξψπηλν ζψκα θαη νη αηζζεηηθΫο θαηεγνξέεο. 

• Θεσξέεο γηα ηελ ιεηηνπξγέα ηεο ηΫρλεο. 

• Σν αλζξψπηλν ζψκα σο πεγά θαιιηηερληθάο δεκηνπξγέαο. 

• Δ καγεέα θαη ν λαηνπξαιηζκφο ηεο παιαηνιηζηθάο επνράο. 

• Ο αληκηζκφο θαη ν γεσκεηξηζκφο ηεο λενιηζηθάο επνράο.  

• Δ πξψηκε θαη ε Κπθιαδηθά ηΫρλε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο. 

• Ώξρατθά ηΫρλε, Κνχξνη. 

• Δ απνηχπσζε ηνπ αζιεηηθνχ ζψκαηνο ζηελ αξραέα ειιεληθά ηΫρλε. 

• ΔζηθΫο θαη αηζζεηηθΫο δηαζηΪζεηο ηνπ θιαζηθνχ αζιεηηθνχ Ϋξγνπ ηΫρλεο. 

• Αηαγσληζκνέ ηΫρλεο θαηΪ ηηο αξραέεο θαη ηηο ζχγρξνλεο ΟιπκπηΪδεο. 

• Δ απεηθφληζε ηνπ αζιεηηθνχ ζψκαηνο ζηελ ΏλαγΫλλεζε θαη ζηε ζχγρξνλε ηΫρλε. 

• Ο θαιιηηΫρλεο σο αλζξψπηλε αμέα. 

• Σν αζιεηηθφ ζψκα ζην θΪζκα ηνπ ζχγρξνλνπ ηερλνινγηθνχ πνιηηηζκνχ.  
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέεο, ΒμεηΪζεηο 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

 • Gombrich, E.H. (1998, 2ε). Σν ρξνληθφ ηεο ηΫρλεο, κηθξ. Λ. ΚΪζδαγιε, Ώζάλα: Μ.Ε.Β.Σ. 

• ΦΪιθνο-ΏξβαληηΪθεο, Σ. (2003). Ο Βιιεληθφο αζιεηηζκφο, ΐφινο: Αεκνηηθφ ΚΫληξν Εζηνξέ-

αο θαη Σεθκεξέσζεο ΐφινπ. 

• ΐέλθεικαλ, Ε.Ε. (2001, 2ε). θΫςεηο γηα ηε κέκεζε ησλ ειιεληθψλ Ϋξγσλ ζηε δσγξαθηθά θαη ηε 

γιππηηθά, κηθξ. Ν.Μ. θνπηεξφπνπινπ, Ώζάλαη: Βθδφζεηο Ίλδηθηνο.  

• Hauser, A. (1970-1978). Κνηλσληθά ηζηνξέα ηεο ηΫρλεο, κηθξ. Σ. Κνλδχιε, ηφκ. 1-4, Ώζάλα: 

Βθδφζεηο ΚΪιβνο.  

ΘΔ–155Δπ Οιπκπηαθή Παηδεία & Αζιεηηθή Ζζηθή  
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Κ. ΓνγγΪθε,  

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Κ. ΓνγγΪθε, Β.Β.ΑΕ.Π. . ΓηαλλΪθε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:  Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο Οιπκπηαθάο Παηδεέαο θαη ε ζχλδεζά 

ηεο κε ηε γεληθά Παηδεέα. Δ εμνηθεέσζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε ηελ νιπκπηαθά παηδε-

έα θαη ην πεξηερφκελφ ηεο. Δ θαηαλφεζε ηεο Δζηθάο σο θηινζνθηθνχ θιΪδνπ, θαζψο θαη ησλ 

εζηθψλ ζεσξηψλ, θαη νη αλαγσγΫο ηνπο ζηνλ αζιεηηζκφ. Σα πξνβιάκαηα ππνλφκεπζεο ηεο 

εζηθάο ηνπ ζχγρξνλνπ αζιεηηζκνχ. Δ εζηθά ζπγθξφηεζε ηνπ ζχγρξνλνπ αζιεηά. Δ ζπκβνιά 

ηεο Οιπκπηαθάο Παηδεέαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ησλ λΫσλ. Δ αλαγθαηφηε-

ηα δηακφξθσζεο κηαο λΫαο νιπκπηαθάο εζηθάο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Δ Ϋλλνηα ηεο Οιπκπηαθάο Παηδεέαο. 

• Ο νξηζκφο ηεο Οιπκπηαθάο Παηδεέαο ζηνλ νιπκπηαθφ θαηαζηαηηθφ ρΪξηε. 

• Δ Ϋλλνηα ηεο εζηθάο.  

• Δ κπζνινγηθά πξνΫιεπζε ηεο εζηθάο. 

• Οη εζηθΫο θηινζνθηθΫο ζεσξέεο. 

• Δ εθαξκνγά ησλ εζηθψλ ζεσξηψλ ζηνλ αζιεηηζκφ. 

• Δ ιεηηνπξγέα ησλ εζηθψλ αμηψλ ζηελ παηδεέα θαη ζηελ νιπκπηαθά παηδεέα. 

• Σα ζχγρξνλα εζηθΪ δηιάκκαηα θαη ε αληαλΪθιαζά ηνπο ζηνλ αζιεηηζκφ. 

• Οη εζηθΫο αξρΫο ηνπ Οιπκπηζκνχ.  

• Δ αλαγθαηφηεηα ηεο Οιπκπηαθάο παηδεέαο.  

• Δ ζπκβνιά ηεο Οιπκπηαθάο Παηδεέαο ζηε δηακφξθσζε ηεο εζηθάο ζπλεέδεζεο ησλ λΫσλ.  

• Δ εζηθά ηνπ αζιεηηζκνχ σο απνηΫιεζκα ηεο θνηλσληθάο εζηθάο. 

• Δ αλαγθαηφηεηα δηακφξθσζεο κηαο λΫαο νιπκπηαθάο εζηθάο. 

 
Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ:  Βξγαζέεο, ΒμεηΪζεηο 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Πειεγξέλεο, Θ.Ν. (1997, 3ε). Δζηθά θηινζνθέα, Ώζάλα: Βθδφζεηο ΒιιεληθΪ ΓξΪκκαηα. 

• Wittgenstein, L. (2000). Πεξέ εζηθάο, κηθξ. Κ.Μ. Κσβαένπ, Ώζάλα: Βθδφζεηο Καξδακέηζα. 

• παζΪξε Έ. (2000). Σν Οιπκπηαθφ πλεχκα, Ώζάλα: Βθδφζεηο Adam. 

• Καξαθχιιεο, Γ. (2005). Ώμηνινγέα θαη Παηδεέα, Ώζάλα: Βθδφζεηο Σππσζάησ-Γ. Ααξδαλφο. 

ΘΔ-156Δπ  Οιπκπηζκφο: Κνηλσληνινγηθή Πξνζέγγηζε 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

102 
 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βηάζην Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπηθ. Καζεγεηάο Ν.ΠαηζαληΪξαο 

 

Γηδαζθαιία: Βπηθ. Καζεγεηάο Ν.ΠαηζαληΪξαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ ζπζηεκαηηθά κειΫηε ησλ θπξέσλ παξακΫηξσλ ηνπ Οιπκ-

πηαθνχ Κηλάκαηνο θαη ηεο ζπκβνιάο ηνπ ζηε δσά ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλέαο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Οξηζκφο, πξνΫιεπζε θαη ηδαληθΪ ηνπ Οιπκπηζκνχ. Κνηλσληνινγηθά Θεκειέσζά ηνπ.  

• Ο Θεζκφο ησλ Οιπκπηαθψλ Ώγψλσλ δηαρξνληθΪ.  

• Σν χζηεκα Ώμηψλ ηνπ Οιπκπηαθνχ Ώζιεηηζκνχ θαη νη ΠξνυπνζΫζεηο Κνηλσληθάο Βλεξγν-

πνέεζάο ηνπ.  

• θνπφο θαη ιεηηνπξγέα ησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ Βπηηξνπψλ θαη Οξγαληζκψλ.  

• Δ  Βξγαιεηνπνέεζε  ηνπ Οιπκπηαθνχ Κηλάκαηνο-ησλ Οιπκπηαθψλ Ώγψλσλ απφ ην πνιηηηθφ 

θαη ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη απφ ηα ΜΜΒ. 

• Δ νηθνλνκηθά πιεπξΪ ησλ Οιπκπηαθψλ Ώγψλσλ γηα ηελ δηνξγαλψηξηα Υψξα.  

• Βπηζηάκε θαη ηερλνινγέα ζηελ ππεξεζέα ησλ Οιπκπηαθψλ Ώγψλσλ.  

• Οη Οιπκπηαθνέ Ώγψλεο σο κνληΫιν ηεο παγθφζκηαο νξγαλσκΫλεο αζιεηηθάο δξαζηεξηφηε-

ηαο – Δ επηδέσμε ηεο λέθεο θαη ε θαηαζθεπά νιπκπηνληθψλ.  

• Οιπκπηαθνέ Ώγψλεο θαη Doping. 

• Οη Οιπκπηαθνέ Ώγψλεο ηνπ 2004 :  Αηαξθάο Ϋξεπλα, εμΫηαζε θαη αλΪιπζε ηεο εζληθάο αζιε-

ηηθάο πξνεηνηκαζέαο θαη νξγαλσηηθάο πξνζπΪζεηαο.  

• Οη Οιπκπηαθνέ Ώγψλεο θαη ε θνηλσλέα ηνπ 21νπ Ώηψλα – πξνο κέα πνιηηηζηηθά νιπκπηΪδα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξνθνξηθά ά γξαπηά εμΫηαζε ά γξαπηά εξγαζέα. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ηακέξεο, Ε. (2005). Κνηλσληνινγέα ηνπ Ώζιεηηζκνχ. Αεχηεξε ΏλαλεσκΫλε Έθδνζε. (Κεέκε-

λα θαη επηκΫιεηα μΫλσλ θεηκΫλσλ): Βθδφζεηο Ώηηηθφ ΜΫιινλ,  Ώζάλα.  

• ηακέξεο, Ε. (2005). ΒηδηθΪ ΚνηλσληνινγηθΪ Γεηάκαηα. Αεχηεξε ΏλαλεσκΫλε Έθδνζε (Βπη-

κΫιεηα). Βθδφζεηο Ώηηηθφ ΜΫιινλ,  Ώζάλα.   

• ΠαηζαληΪξαο, Νηθφιανο (2005). Σν Φαηλφκελν Νηφπηλγθ: Δ Ώζιεηηθά Ώγσληζηηθά ΑξΪζε 

Μεηαμχ Πξνζαξκνγάο θαη Ώπφθιηζεο. (ππφ Ϋθδνζε).  
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ΘΔ–148Δπ  Μνπζηθή 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βηάζην Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα  Ώηθ. ΓνπλρηΪ 

 

Γηδαζθαιία: ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Μ. Βηξελαένπ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Γεληθά κνπζηθά θαηΪξηηζε (ζεσξεηηθά-πξαθηηθά) γηα ηελ 

πξνζΫγγηζε θαη θαηαλφεζε δηαθφξσλ κνπζηθνινγηθψλ θαηλνκΫλσλ θαη κνπζηθψλ κνξθψλ 

κε ζθνπφ ηελ ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνέεζεο θαη πξνζαξκνγάο ηνπο ζηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα 

ηεο αλζξψπηλεο θέλεζεο (γπκλαζηηθά, ξπζκηθά, ρνξφο, αζιεηηζκφο). 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Ήρνο, ζεκεηνγξαθέα, θιέκαθεο, ζρΫζεηο βαζκέδσλ.  

• ΜνπζηθΫο αμέεο, ξπζκφο, κεισδέα, αξκνλέα, πνιπθσλέα.  

• ΜΫηξν, ξπζκηθά αγσγά, κνπζηθνθηλεηηθΫο αμέεο (ρξνληθΫο δηΪξθεηεο).  

• Σνληθφηεηα – κεηαηξνπέα, ρξσκαηηζκφο, πξνζσδέα, ραξαθηάξαο.  

• πγθνπά –  αληηρξνληζκφο, ηξέερν, εμΪερν, πνιχερα, πνηθέικαηα.  

• Μνπζηθνθηλεηηθά πξνζαξκνγά ζηα απιΪ, ζχλζεηα θαη κεηθηΪ κΫηξα.  

• Σνληθφηεηα – δηαζηΪζεηο. Έληαζε – βΪξνο. ΥξνηΪ ερεηηθά θαη θηλεηηθά.  

• Μνξθνινγηθά δνκά ζηηο κνπζηθΫο θαη θηλεηηθΫο κνξθΫο (αλΪιπζε, ηαχηηζε).  

• Ώληέζηημε, ραξαθηάξαο, χθνο θαη ζηπι ζηε κνπζηθά θαη ζηελ θέλεζε.  

• Βιιεληθά παξαδνζηαθά κνπζηθά : ηζηνξέα, κνξθνινγέα, απιΪ κΫηξα.  

• Βιιεληθά παξαδνζηαθά κνπζηθά : ζχλζεηα θαη κεηθηΪ κΫηξα.  

• ΞΫλεο ιατθΫο κνπζηθνρνξεπηηθΫο κνξθΫο : ηζηνξέα, κνξθνινγέα, κΫηξα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Παλαγησηέδνπ, Ώ. (1997). Μνπζηθά – Κέλεζε. Ώζάλα. ΣειΫζξηνλ.  

• Αάκαο, Δ. (1993). Οη. Βιιεληθνέ παξαδνζηαθνέ ρνξνέ. Ώζάλα.  

•  Dalcroze, J. (1920). Le Rythme, la musique et l‘ Education. Lausane : Institute Dalcroze. 
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ΘΔ–149Δπ  Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά Ι)  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βηάζην Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Α. Υαηδεραξηζηφο 

 

Γηδαζθαιία: ΜΫιε Β.Β.ΑΕ.Π. : Ώ. ΚΪθθαβα, Ώ. Γησηνπνχινπ, Ώ. ΐεθηαξΫιιε, Π. Κνληνπφδεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:  ΏλΪπηπμε ησλ εηδηθψλ γισζζηθψλ δεμηνηάησλ πνπ απαηην-

χληαη γηα ηε ζπζηεκαηηθά κειΫηε επηζηεκνληθψλ θεηκΫλσλ ζηελ αγγιηθά γιψζζα κε ηδηαέηεξε 

Ϋκθαζε ζηελ αλΪπηπμε ηεο αζιεηηθάο νξνινγέαο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Answering pre-reading questions about texts.  

• Reading for general idea.  

• Reading for specific information.  

• Strategies for vocabulary development.   

• Academic vocabulary  

• Specialized (physical education and sport science) vocabylary  

• Detailed reading  

• Efficient use of dictionaries. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, ελεξγφο ζπκκεηνρά ζην κΪζεκα, 

εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

•  Kontopodis, P., (2005). English for Sports Purposes. Athens.  

• Kontopodis, P., (2005). English for Medical Purposes. Athens.  

• Kontopodis, P., (2002). Analyzing the Grammar of English. Athens.  

• Kakkava, C., Vekiarelli, A., & Yiotopoulou, A. (n.d.). Structured sets of subject-specific lan-

guage material, organized according to topic, with practice in the set skills of the course. 
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ΘΔ–150Δπ  Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ΙΙ)  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βηάζην Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Α. Υαηδεραξηζηφο 

 

Γηδαζθαιία: ΜΫιε Β.Β.ΑΕ.Π. : Ώ. ΚΪθθαβα, Ώ. Γησηνπνχινπ, Ώ. ΐεθηαξΫιιε, Π. Κνληνπφδεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:  Σν κΪζεκα «ΏγγιηθΪ ΕΕ» απνηειεέ ζπλΫρεηα ηνπ καζάκαηνο 

«ΏγγιηθΪ Ε» κε εμεηδέθεπζε ζηε κεηΪθξαζε επηζηεκνληθψλ θεηκΫλσλ πνπ αθνξνχλ ζην γλσζ-

ηηθφ πεδέν ηεο θπζηθάο αγσγάο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Systematic analysis of specific types of scientific texts: Research ReportsLiterature Reviews  

• Translation: Aspects of Scientific TranslationTranslation of selected scientific texts related to 

Physical Education and Sport Sciense  

• Development of specialized (physical education and sport science) vocabulary. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, ελεξγφο ζπκκεηνρά ζην κΪζεκα, 

εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Kontopodis, P., (2005). English for Sports Purposes. Athens.  

• Kontopodis, P., (2005). English for Medical Purposes. Athens.  

• Kontopodis, P., (2002). Analyzing the Grammar of English. Athens.  

• Kakkava, C., Vekiarelli, A., & Yiotopoulou, A. (n.d.). Structured sets of subject-specific lan-

guage material, organized according to topic, with practice in the set skills of the course. 
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ΘΔ–121Δπ  Ξέλε Γιψζζα (Γαιιηθά) 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βηάζην Θεσξέα: 2 ψξεο  

 
Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπ. Καζεγάηξηα Β. Κακπεξέδνπ 
 
Γηδαζθαιία: Αελ δηδΪζθεηαη. ε πεξέπησζε πνπ δηδαρζεέ ζα αλαξηεζεέ ζρεηηθά αλαθνέλσ-
ζε. 
 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 
Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Καηαλφεζε θεηκΫλσλ, αλΪπηπμε αζιεηηθάο νξνινγέαο, πξν-

ζΫγγηζε γαιιηθάο βηβιηνγξαθέαο κε ζθνπφ ηελ βειηέσζε ηεο γιψζζαο, ηελ Ϋξεπλα ά ηε γελη-

θά πιεξνθφξεζε ζηνλ ηνκΫα ηεο επηζηάκεο ηεο θπζηθά αγσγάο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ. Δ ζπγ-

θΫληξσζε θαη ε επεμεξγαζέα μελφγισζζνπ πιηθνχ γηα ρξάζε ζε ειιεληθΫο εξγαζέεο / Ϋξεπ-

λεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Introduction, test de classement, et questions express-rηponse instantanηe.  

• Comprehension du texte : lecture et traduction, vocabulaire du sport.  

• Questions portant sur des thζmes de conaissance gηnηrale de sport, Vocabulaire du sport, 

lecture et traduction.  

• Lecture et Questions-sur «Les Stars du Sport», vocabulaire du sport.  

• Vocabulaire du sport, comprηhension du texte : lecture et traduction.  

• Comprηhension du texte : lecture et traduction. 

• Vocabulaire du sport, lecture et traduction, dictηe. 

• Questions express-pas de preparation-rηponse instantanηe, et ‗comment soumettre ou pre-

parer un texte, une ηtude‘etc.  

• Vocabulaire du sport, lecture et traduction, dictηe. 

• Comprehension du texte : lecture et traduction, vocabulaire du sport.  

• Vocabulaire du sport, lecture et traduction, dictηe.  

• Vocabulaire du sport, lecture et traduction. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο, ζπκκεηνρά ζην κΪζεκα, θαη ε εθπφλεζε κε-

ηαθξαζηηθάο ά εξεπλεηηθάο εξγαζέαο- (κε ππνρξεσηηθά). 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Pariente, R., & Lagorce, G. (1988). La Fabuleuse Histoire Des Jeux Olympique. Paris : Edi-

tions O.D.I.L., Nathan.  

• Mogore, Christian, (1992). La Grande Histoire Des Jeux Olympiques D‘ Hiver. Agraf, 1992  

• Boully, J.,& Bordas S.A. (1987). Les stars du sport. Paris : Bordas S.A. 
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3.2.γ. Δηδίθεπζε (Κχθινο) «ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΖ ΚΙΝΖΣΙΚΖ ΑΓΧΓΖ» 

 

Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Αάκεηξα Κνπηζνχθε 
 
Ο θχθινο ‗ΠξνζαξκνζκΫλε Κηλεηηθά Ώγσγά‘ αθνξΪ ζηε κειΫηε ησλ αλαπηπμηαθψλ, θηλεηηθψλ 

θαη αηζζεηεξηαθψλ δηαηαξαρψλ θαη ζηελ εθπαηδεπηηθά αληηκεηψπηζά ηνπο κε Ϋκθαζε ζηελ 

ΠξνζαξκνζκΫλε Κηλεηηθά Ώγσγά.  

Δ ΠξνζαξκνζκΫλε Κηλεηηθά Ώγσγά εέλαη Ϋλα δηεπηζηεκνληθφ πεδέν, ην νπνέν πξνζεγγέδεηαη 

απφ δηαθνξεηηθΪ γλσζηηθΪ αληηθεέκελα, φπσο απηΪ ηεο θπζηθάο αγσγάο θαη  ηνπ αζιεηηζκνχ, 

ηεο ςπρνινγέαο, ηεο παηδαγσγηθάο, ηεο λεπξνθπζηνινγέαο, ηεο λεπξνςπρνινγέαο, θαη ηεο 

θνηλσληνινγέαο.  

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ θχθινπ εέλαη ε κειΫηε ησλ ζεσξεηηθψλ, εξεπλεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ 

δεηεκΪησλ κε εθαξκνγΫο θπξέσο ζηελ εθπαέδεπζε, ζηε θπζηθά αγσγά θαη ζηνλ αζιεηηζκφ. 

Αειαδά, ε κειΫηε ησλ  αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ, ε Ϋγθαηξε αλέρλεπζε, ε αμηνιφγεζε, θαη ε 

πξψηκε εθπαηδεπηηθά παξΫκβαζε. Ώπηφ επηηπγρΪλεηαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη εθπφλεζε εμα-

ηνκηθεπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ δηδαζθαιέαο θαη εμΪζθεζεο, πνπ απεπζχλνληαη φζν πην αθξη-

βΫζηεξα γέλεηαη ζηηο εηδηθΫο αλΪγθεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

Βθηφο ησλ παξαπΪλσ, Ϊιινη ζηφρνη εέλαη νη επηκΫξνπο εθαξκνγΫο ζε Ϊιιεο πεξηνρΫο, φπσο 

ν πξσηαζιεηηζκφο γηα Ϊηνκα κε αλαπεξέεο, ε Ϊζθεζε σο κΫζν αλαςπράο θαη δηαηάξεζεο 

ηεο πγεέαο, ε πξφιεςε θαη ε απνθαηΪζηαζε θαη επαλεθπαέδεπζε δεμηνηάησλ ζε Ϊηνκα πνπ 

Ϋρνπλ πξνζβιεζεέ απφ αζζΫλεηεο θαη ηξαπκαηηζκνχο  θαη Ϋρνπλ απνιΫζεη ηηο θηλεηηθΫο θαη 

αζιεηηθΫο ηνπο δεμηφηεηεο, θαζψο επέζεο θαη Ϊηνκα ηεο ηξέηεο ειηθέαο.   

Δ θηινζνθέα ηνπ θχθινπ ζηεξέδεηαη ζηελ αξρά ησλ έζσλ επθαηξηψλ ζηελ Ϊζθεζε θαη Ϊζιεζε 

γηα φια ηα Ϊηνκα κε εηδηθΫο αλΪγθεο, θαζψο επέζεο θαη ζηελ αξρά ηεο ζπκπεξηιεπηηθάο  

εθπαέδεπζεο θαη Ϊζιεζεο.  

Οη πηπρηνχρνη ηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ‗ΠξνζαξκνζκΫλε Κηλεηηθά Ώγσγά‘, εθηφο απφ ηε γεληθά 

εθπαέδεπζε, κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε ΒηδηθΪ ρνιεέα, κνλΪδεο Βηδηθάο Ώγσγάο θαη Βπαγ-

γεικαηηθάο Βθπαέδεπζεο, ζε ζπιιφγνπο αζιεηψλ κε αλαπεξέεο σο πξνπνλεηΫο, ζε πξνγ-

ξΪκκαηα Μαδηθνχ Ώζιεηηζκνχ θαη αλαςπράο, ζε πξνγξΪκκαηα απνθαηΪζηαζεο θαη επαλΫλ-

ηαμεο κεηνλνηηθψλ νκΪδσλ, ζε λνζνθνκεέα σο κΫιε ηεο ζεξαπεπηηθάο νκΪδαο θαη σο ζηειΫρε 

νξγΪλσζεο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ζε εηδηθΫο πιεζπζκηαθΫο νκΪδεο. 
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ΘΔ–421ΠΚΑ  Δηδηθά Θέκαηα ζηελ Πξνζαξκνζκέλε Κηλεηηθή Αγσγή  

(ΒΠΕΛΒΓΟΜΒΝΟ ΜΏΘΔΜΏ ΒΕΑΕΚΒΤΔ) 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγάηξηα Αάκεηξα Κνπηζνχθε 

 

Γηδαζθαιία: Καζεγάηξηα Α. Κνπηζνχθε, Βπ. Καζεγεηάο Β. θνξδέιεο, ΜΫινο Δ.Δ.Γ.Η.Π. Κ. 

σηεξηΪδε 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: 

 Δ δηεπηζηεκνληθά πξνζΫγγηζε ζπλαθψλ ζεκΪησλ ζηελ ΠξνζαξκνζκΫλε Κηλεηηθά Ώγσγά.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

•  Ώλαπεξέα θαη θνηλσληθΫο αλαπαξαζηΪζεηο. Έγθαηξε αλέρλεπζε θαη πξψηκε παξΫκβαζε. 

• Έληαμε, ελζσκΪησζε καζεηψλ κε αλαπεξέεο ζηε γεληθά ζρνιηθά ηΪμε: ζεσξέα θαη πξΪμε. 

• ΒπηιεγκΫλα ζΫκαηα απφ ηηο ςπρηθΫο δηαηαξαρΫο. 

• Βλαληησκαηηθά, πξνθιεηηθά δηαηαξαρά θαη δηαηαξαρά δηαγσγάο παηδηψλ θαη εθάβσλ. 

• ΠαξανιπκπηαθΪ αζιάκαηα. Βπηιεςέα θαη Ϊζθεζε. 

• Ο ξφινο ηεο θπζηθάο δξαζηεξηφηεηαο ζε πξνγξΪκκαηα απεμΪξηεζεο απφ ρεκηθΫο νπζέεο. 

• ΑηαηαξαρΫο δηαηξνθάο (ςπρνγελάο αλνξεμέα-ςπρνγελάο βνπιηκέα) θαη Ϊζθεζε. 

• Καξδην-αλαπλεπζηηθΪ λνζάκαηα ζηελ παηδηθά ειηθέα. Πνηφηεηα δσάο θαη ηξέηε ειηθέα. 

• Κηλεηηθά εμΫιημε θαη καζεζηαθΫο δπζθνιέεο. 

• Ώλαπηπμηαθά δηαηαξαρά ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ. Κηλεηηθά αλΪπηπμε ζε βξΫθε. 

• Αηαηαξαρά ηεο ειιεηκκαηηθάο πξνζνράο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο.  

• Άιιεο ρξφληεο παζάζεηο: Ϊζζκα, δηαβάηεο, επηιεςέα, θαξδην-αλαπλεπζηηθΪ πξνβιάκαηα 

θαη ε επέδξαζε ηεο Ϊζθεζεο. 

• χγρξνλνο ηξφπνο δσάο – παηδηθά παρπζαξθέα – ν ξφινο ηεο θπζηθάο δξαζηεξηφηεηαο 

ζηελ θαηαπνιΫκεζά ηεο. 

• Τπαέζξηα δσά θαη θαηαζθελψζεηο ΏκΒΏ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Davis, R. (2002). Inclusion through sports. Champlain, IL: Human Kinetics. 

•  Gordon, N. (1993). Diabetes. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers. 

• Guralnick, M.J. (2005). The Developmental Systems Approach to Early Intervention. 

Brookes Publishing Co. 

• Kasser, S. L., & Lytle, R.K. (2005). Inclusive Physical Activity: a lifetime of opportunities. 

Champaign, IL: Human Kinetics. 
 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

  

ΘΔ–424ΠΚΑ  Μεηξήζεηο & Αμηνιφγεζε ζηελ Πξνζαξκνζκέλε Κηλεηηθή Αγσγή  

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Υεηκεξηλφ 
Θεσξέα: 1 ψξα Βξ-

γαζηάξην:2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Β. θνξδέιεο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Β. θνξδέιεο, Δ.Δ.Γ.Η.Π. Κ. σηεξηΪδε 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:Δ γλψζε θαη εθαξκνγά κεζφδσλ αμηνιφγεζεο θαη εθηέκεζεο 

ηεο θηλεηηθάο ζπκπεξηθνξΪο θαη ησλ απνθιέζεψλ ηεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ηφρνη ηεο κΫηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

• ΜΫηξεζε θαη αμηνιφγεζε ζηε θπζηθά αγσγά κε Ϋκθαζε ζηελ ΠξνζαξκνζκΫλε Κηλεηηθά 

Ώγσγά - Σνκεέο κΫηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

• ΚηλεηηθΪ πξφηππα - ΐαζηθΫο θηλεηηθΫο δεμηφηεηεο. 

• Ώληέιεςε ηνπ ζψκαηνο. 

• Ώδξά θαη ιεπηά θηλεηηθφηεηα. 

• Καηεχζπλζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν. 

• Οπηηθν-θηλεηηθφο ζπληνληζκφο. 

• Εζνξξνπέα. 

• Φπζηθά θαηΪζηαζε. 

• Ώμηνιφγεζε εγθαηαζηΪζεσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: α) Mid Term Exam (εμΫηαζε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ εμακά-

λνπ)-30% ηεο ζπλνιηθάο βαζκνινγέαο. β) Σειηθά ΒμΫηαζε (Final Exam) -50% ηεο ζπλνιηθάο 

βαζκνινγέαο. γ) Βξγαζέα -20% ηεο ζπλνιηθάο βαζκνινγέαο- πνπ θαζνξέδεηαη ζε ζπλελλφεζε 

κε ηνπο δηδΪζθνληεο ηνπ καζάκαηνο. ΠεξηιακβΪλεη ζπλάζσο πεξέιεςε 1 ά 2 εξεπλεηηθψλ 

Ϊξζξσλ ζε ζπγθεθξηκΫλε ζεκαηνινγέα. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Horvat, M., Block, M., & Kelly, L. E. (2007). Developmental and Adapted Physical Activity 

Assessment. Chicago, IL: Human Kinetics. 

• Russell, D. J., Rosenbaum, P, L., Avery, L. M., & Lane, M. (2002). Gross Motor Function 

Measure (GMFM-66 & GMFM-88) User’s Manual. High Holborn, London: Cambridge Univer-

sity Press. 

• Yun, J., & Ulrich, D. (2002). Estimating measurement validity: A tutorial. Adapted Physical 

Activity Quarterly, 19, 32-47. 
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ΘΔ-425ΠΚΑ Αλάπηπμε θαη Κηλεηηθή Δμέιημε 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγάηξηα Α. Κνπηζνχθε 

Γηδαζθαιία: Καζεγάηξηα Α. Κνπηζνχθε, ΜΫινο Δ.Δ.Γ.Η.Π. Κ. σηεξηΪδε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο θπζηθάο αλΪπηπμεο θαη 

σξέκαλζεο, ηεο θηλεηηθάο εμΫιημεο θαη ηνπ ξφινπ ησλ δηαηαξαρψλ ζηελ θηλεηηθά ζπκπεξηθν-

ξΪ.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Κηλεηηθά αλΪπηπμε. ΜνληΫια θαη παξΪγνληεο πνπ ηελ επεξεΪδνπλ.  

• ΐηνινγηθνέ θαη πεξηβαιινληηθνέ παξΪγνληεο πνπ επεξεΪδνπλ ηελ αλΪπηπμε θαη θηλεηηθά 

εμΫιημε. Σαμηλφκεζε ηεο θέλεζεο.  

• Πξνγελλεηηθά αλΪπηπμε θαη θηλεηηθά εμΫιημε. ΐξεθηθά αλΪπηπμε θαη θηλεηηθά εμΫιημε. Νενγλη-

θΪ αληαλαθιαζηηθΪ ξπζκηθΪ ζηεξεφηππα.  

• ηνηρεηψδεηο θηλάζεηο. Ώλέρλεπζε θηλεηηθψλ δπζθνιηψλ ζε βξΫθε κε ΏΕΜS (Alberta Infant 

Motor Scale).  

• Ανκά θη εμΫιημε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηάκαηνο. ΐαζηθΫο ππνδηαηξΫζεηο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηάκαηνο 

θαη θηλεηηθά ζπκπεξηθνξΪ. ΒγθΫθαινο.  

• ΜειΫηε ηεο δνκάο ηνπ δψληνο εγθεθΪινπ. ΜΫηξεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγέαο 

ηνπ εγθεθΪινπ. Νσηηαένο κπειφο. 

• ΏλΪπηπμε θαη θηλεηηθά εμΫιημε θαηΪ ηελ παηδηθά ειηθέα. Θεκειηψδε θηλεηηθΪ πξφηππα.  

• Παηδηθά αληέιεςε θαη αληηιεπηηθν-θηλεηηθά αλΪπηπμε. ρΫζε θηλεηηθάο εμΫιημεο  θαη ςπρηθάο 

πγεέαο απηo-εηθφλαο ηνπ αηφκνπ.  

• ΏλΪπηπμε θαη θηλεηηθά εμΫιημε ζηελ εθεβεέα θαη ηελ ελειηθέσζε.  Ήβε θαη αλαπαξαγσγηθά 

σξέκαλζε. ΏλΪπηπμε θαη θηλεηηθά εμΫιημε ζηνλ αζιεηηζκφ- ΒμεηδηθεπκΫλεο αζιεηηθΫο θηλάζεηο.  

• ΏλΪπηπμε θαη θηλεηηθά εμΫιημε ζηελ ΜΫζε θαη Σξέηε Διηθέα. ΦπζηνινγηθΫο αιιαγΫο θαη θηλε-

ηηθά απφδνζε. ρΫζε θηλεηηθάο εμΫιημεο θαη θπζηνινγηθάο παξαθκάο ηνπ αηφκνπ.  

• ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγά ζρνιηθψλ πξνγξακκΪησλ ζχκθσλα κε ηα αλαπηπμηαθΪ ραξαθηε-

ξηζηηθΪ ησλ παηδηψλ. ΜΫζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο αλΪπηπμεο θαη θηλεηηθάο εμΫιημεο.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΚακπΪο Ώ. (2004). Δηζαγσγή ζηελ Κηλεηηθή Αλάπηπμε. Ώζάλα: Βθδφζεηο Ώζιφηππν.  

• Κνπηζνχθε, Α. (2008). Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή: Θεσξία θαη Πξαθηηθή (3ε έθδ.). Ώζάλα: Βθδ. 

ηεο ηδέαο. 

• Gallahue, D.L. (2002). Αλαπηπμηαθή Φπζηθή Αγσγή γηα ηα εκεξηλά παηδηά (κεηάθξαζε – 

επηκΫιεηα: Βπαγγειηλνχ, Υξ., & ΠαππΪ Ώ.).Θεζ/λέθε: University Studio Press.  
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 ΘΔ–427ΠΚΑ  Πξνζαξκνζκέλε Άζθεζε γηα Όινπο - Κηλεηηθή Αλαςπρή 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπηθ. Καζεγεηάο Β. θνξδέιεο 

 

Γηδαζθαιία: Βπηθ. Καζεγεηάο Β. θνξδέιεο, Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ν. ΝηθεηαξΪο  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ θαηαλφεζε ηεο Ϋλλνηαο «θηλεηηθά αλαςπρά» θαη ε ζεσξε-

ηηθά πξνζΫγγηζε ηεο δηαδηθαζέαο ζρεδηαζκνχ θαη εθπφλεζεο πξνγξακκΪησλ θηλεηηθάο αλα-

ςπράο γηα Ϊηνκα κε αλαπεξέα.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά ζηελ θηλεηηθά αλαςπρά. 

• ρεδηαζκφο πξνγξακκΪησλ θηλεηηθάο αλαςπράο.  

• Πξνζδηνξηζκφο εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκΪδσλ- θνπνέ θαη ζηφρνη ησλ πξνγξακκΪησλ 

πξνζαξκνζκΫλεο θηλεηηθάο αλαςπράο γηα θΪζε ηχπν αλαπεξέαο:  

λνεηηθά θαζπζηΫξεζε, 

θηλεηηθΫο δηαηαξαρΫο, 

πξνβιάκαηα φξαζεο. 

• ΠξνζαξκνζκΫλε θηλεηηθά αλαςπρά γηα Ϊηνκα ηξέηεο ειηθέαο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Ώπζέλνο, Γ. (1998). Άζθεζε- άζιεζε- θηλεηηθή αλαςπρή. Οξγαλσηηθή δηάζηαζε. Ώζάλα: εθδ. 

ηνπ ηδένπ. 

• Αειιαζνχδαο, Λ. (2006). Πνηόηεηα δσήο αηόκσλ κε αλαπεξία. Ώζάλα: Ώηξαπφο. 

• Παπαζσηεξένπ, Κ. (1996). Σν παηδί θαη ε θπζηνινγηθή ζσκαην-ςπρνπλεπκαηηθή αλάπηπμε 

θαη εμέιημε. Καηαζθήλσζε θαη Τπαίζξηα δσή. Ώζάλα: εθδ. ηνπ ηδένπ.  

• Kaufman, K. A. (2006). Inclusive creative movement and dance. Champaign,IL: Human 

Kinetics Publishers. 

• Sherill, C. (1998). Adapted Physical Activity, Recreation and Sport: Crossdisciplinary and 

Life Span. WCP: McGraw Hill. 
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ΘΔ–428ΠΚΑ  Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο – Πξαθηηθή Δμάζθεζε Ι  

(ζπγρψλεπζε κε ην ΘΔ-429ΠΑ Πξαθηηθή Δμάζθεζε Ι) 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο 4 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγάηξηα Α. Κνπηζνχθε 

Γηδαζθαιία: Καζεγάηξηα Α. Κνπηζνχθε, Βπηθ.Καζεγεηάο Β. θνξδέιεο, ΜΫινο Δ.Δ.Γ.Η.Π. Κ. 

σηεξηΪδε  

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 
 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:  Δ απφθηεζε νινθιεξσκΫλεο γλψζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ 

δηαηαξαρψλ, ηεο εθπαηδεπηηθάο αληηκεηψπηζεο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο ΠξνζαξκνζκΫλεο 

Κηλεηηθάο Ώγσγάο. 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΘεσξεηηθΪ κνληΫια γλσζηηθάο θαη θηλεηηθάο αλΪπηπμεο  

• Βηδηθά Ώγσγά-ΠξνζαξκνζκΫλε Κηλεηηθά Ώγσγά: νξηζκφο, ζθνπνέ θαη ζηφρνη  

• ΐαζηθΫο δηδαθηηθΫο αξρΫο ζηελ Βηδηθά Ώγσγά θαη ζηελ ΠξνζαξκνζκΫλε Κηλεηηθά Ώγσγά  

•ΑηδαθηηθΫο κΫζνδνη, ζηξαηεγηθΫο δηδαζθαιέαο θαη εηδηθΫο πξνζεγγέζεηο ζηελ ΠξνζαξκνζκΫ-

λε Κηλεηηθά Ώγσγά  

• ρεδηαζκφο ΒμαηνκηθεπκΫλνπ Βθπαηδεπηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο  

• ηξαηεγηθΫο πξνζαξκνγάο δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ θαη καζεζηαθνχ πεξηβΪιινληνο  

• Ννεηηθά θαζπζηΫξεζε. ΒηδηθΫο καζεζηαθΫο δπζθνιέεο  

• Ώλαπηπμηαθά δηαηαξαρά ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ  

• χλδξνκν ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη δηΪζπαζεο ηεο πξνζνράο  

• ΑηΪρπηεο δηαηαξαρΫο ηεο αλΪπηπμεο: απηηζηηθά δηαηαξαρά, ζχλδξνκν Asperger, ζχλδξνκν 

Rett, θ.α.  

Γηα θΪζε ελφηεηα πνπ αθνξΪ ζηηο αλαπηπμηαθΫο δηαηαξαρΫο αλαπηχζζνληαη: α) νξηζκφο, 

βαζηθΫο Ϋλλνηεο, β) αηηηνινγέα, γ) ραξαθηεξηζηηθΪ, δ) δηΪγλσζε, κΫζα δηΪγλσζεο, αμηνιφγε-

ζε θηλεηηθάο ζπκπεξηθνξΪο, ε) εθπαηδεπηηθά αληηκεηψπηζε, ζη) θηλεηηθά ζπκπεξηθνξΪ, ηδηαη-

ηεξφηεηεο, θπζηθά αγσγά, δηδαθηηθά πξνζΫγγηζε 
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒλδηΪκεζε θαη Σειηθά ΒμΫηαζε,  Βξγαζέα, Πξαθηηθά 

ΒμΪζθεζε ζε ΒηδηθΪ ρνιεέα.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Κνπηζνχθε, Α. (2008). Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή: Θεσξία θαη Πξαθηηθή (3ε έθδ.).  

 Ώζάλα: Βθδ. ηεο ηδέαο. 

• Κνπηζνχθε, Α. (1998). Κηλεηηθέο Γηαηαξαρέο θαη Δμέιημε. Θεσξία θαη  

Μεζνδνινγία. Ώζάλα: εθδ. ηεο ηδέαο. 

• σηεξηΪδε, Κ. (1993). Παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ώζάλα: εθδ. ηεο ηδέαο. 

• Woods, T.D. (2008). Ννεηηθή θαζπζηέξεζε. Ώζάλα: Σφπνο. 
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ΘΔ–430ΠΚΑ  Κηλεηηθέο Αλαπεξίεο - Αηζζεηεξηαθέο Γηαηαξαρέο- Πξαθηηθή Δμάζθεζε ΙΙ  

(ζπγρψλεπζε κε ην ΘΔ-431ΠΑ Πξαθηηθή Δμάζθεζε ΙΙ) 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο 4 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγάηξηα Α. Κνπηζνχθε, Βπ. Καζεγεηάο Β. θνξδέιεο  

 

Γηδαζθαιία: Καζεγάηξηα Α. Κνπηζνχθε, Βπηθ. Καζεγεηάο Β. θνξδέιεο ΜΫινο Δ.Δ.Γ.Η.Π. Κ. 

σηεξηΪδε 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ απφθηεζε νινθιεξσκΫλεο γλψζεο ησλ θηλεηηθψλ αλα-

πεξηψλ θαη αηζζεηεξηαθψλ δηαηαξαρψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθάο αληηκεηψπηζάο ηνπο κε Ϋκθα-

ζε ζηνλ ηνκΫα ηεο θηλεηηθάο αγσγάο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βγθεθαιηθά παξΪιπζε. ΑηαηαξαρΫο λσηηαένπ κπεινχ  

• ΑηαηαξαρΫο ησλ Ϊθξσλ. ΝεπξνκπτθΫο παζάζεηο  

• Ώπνθιέζεηο ηεο ζπνλδπιηθάο ζηάιεο  

• Βπηιεςέα  

•ΠξνζαξκνζκΫλε δξαζηεξηφηεηα ζην λεξφ  

• Ώξζξέηηδα (νζηεναξζξέηηδα, ξεπκαηνεηδάο αξζξέηηδα, εθεβηθά ξεπκαηνεηδάο αξζξέηηδα)  

• Σχθισζε, Κψθσζε, ΐαξεθνΎα. 

Γηα θΪζε ελφηεηα αλαπηχζζνληαη: 

 Οξηζκφο - ΐαζηθΫο Ϋλλνηεο, Ώηηηνινγέα. ΥαξαθηεξηζηηθΪ. 

 ΑηΪγλσζε, κΫζα δηΪγλσζεο, αμηνιφγεζε θηλεηηθάο ζπκπεξηθνξΪο. 

 Βθπαηδεπηηθά αληηκεηψπηζε. 

 Κηλεηηθά ζπκπεξηθνξΪ, ηδηαηηεξφηεηεο ζηε θπζηθά αγσγά, δηδαθηηθά πξνζΫγγηζε. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒλδηΪκεζε θαη Σειηθά ΒμΫηαζε,  Βξγαζέα, Πξαθηηθά 

ΒμΪζθεζε ζε ΒηδηθΪ ρνιεέα.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΚακπΪο, Ώ. (2003). πλαξκνζηηθέο Ηθαλόηεηεο: Αλάπηπμε θαη Πξνπόλεζε. Ώζάλα: University 

Studio Press. 

• Κνπηζνχθε, Α. (2008). Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή: Θεσξία θαη Πξαθηηθή (3ε έθδ.). Ώζάλα : εθδ. 

ηεο ηδέαο. 

• Carr, J., & Shepherd, R. (2004). Νεπξνινγηθή Απνθαηάζηαζε. Ώζάλα: ΠαξηζηΪλνο. 
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ΘΔ–432ΠΚΑ  Νεπξνκπτθέο Γηεπθνιχλζεηο 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 1 ψξα Βξ-

γαζηάξην:2 ψξεο 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγάηξηα Α. Κνπηζνχθε 

 

Γηδαζθαιία: ΛΫθηνξαο Γ. Σζέγθαλνο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ εμΫηαζε ησλ λεπξνγελψλ κεραληζκψλ κε ηνπο νπνένπο 

επεξεΪδεηαη ε αλζξψπηλε θέλεζε. Κηλεηηθά απΪληεζε δηα ηνπ εξεζηζκνχ ησλ ηδηνδεθηηθψλ 

ππνδνρΫσλ ηεο κπτθάο αηξΪθηνπ θαη ησλ ζπιαθν-ζπλδεζκηθψλ ζηνηρεέσλ ησλ αξζξψζεσλ. 

ΠξνγξΪκκαηα απνθαηΪζηαζεο θαη πξαθηηθΫο εθαξκνγΫο θηλεηηθψλ πξνηχπσλ, κε ζηφρν ηε 

κεγηζηνπνέεζε ηεο απφδνζεο ησλ αζινπκΫλσλ.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Νεπξνθπζηνινγηθά Ϊπνςε ηεο θέλεζεο, αληαλαθιαζηηθΪ. 

• ΚηλεηηθΪ πξφηππα Ϊλσ Ϊθξσλ. 

• ΚηλεηηθΪ πξφηππα θΪησ Ϊθξσλ. 

• ΚηλεηηθΪ πξφηππα θεθαιάο-απρΫλα. 

• ΚηλεηηθΪ πξφηππα θνξκνχ κε ρξεζηκνπνέεζε ησλ θΪησ Ϊθξσλ. 

• ΣερληθΫο ηζρπξνπνέεζεο κπψλ. 

• ΣερληθΫο ραιΪξσζεο κπψλ. 

• Ρπζκηθά ζηαζεξνπνέεζε ηκεκΪησλ ζψκαηνο. 

• ΐειηέσζε ηζνξξνπέαο. 

• ΐειηέσζε βΪδηζεο. 

• ΏπηνεμππεξΫηεζε. 

• ΠξνγξΪκκαηα ιεηηνπξγηθάο απνθαηΪζηαζεο - πξαθηηθΫο εθαξκνγΫο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζηάξηα, εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΜπΪθαο, Β. (2003). Φπζηθή Ηαηξηθή θαη Απνθαηάζηαζε (ηόκνο 4νο). Ώζάλα: ηψθεο. 

• Adler, S., Beckers, D. & Bluck, M. (2000). PNF in Practice: An Illustrated Guide. NY : Sprin-

ger. 

• Mc Atee, R. (1993). Facilitated Stretching: PNF Stretching Made Easy. NY: Churchill Living-

stone. 

• Shumway-Cook, A., & Woollacott, M. (2000). Κηλεηηθόο έιεγρνο, ζεσξία θαη πξαθηηθέο ε-

θαξκνγέο. Ώζάλα: ηψθεο. 
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ΘΔ–433ΠΚΑ  Λεηηνπξγηθή Απνθαηάζηαζε Κηλεηηθψλ Αλαπεξηψλ 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Υεηκεξηλφ 
Θεσξέα: 1 ψξα  

Βξγαζηάξην:2 ψξεο 

Αλάζεζε καζήκαηνο:  Καζεγάηξηα Α. Κνπηζνχθε 

Γηδαζθαιία: ΛΫθηνξαο Γ. Σζέγθαλνο  

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:  ΛεηηνπξγηθΫο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ Ϊαηφκσλ κε θηλεηηθά αλα-

πεξέα. Ώμηνιφγεζε θαη θαηΪηαμε ησλ θηλεηηθψλ αλαπεξηψλ αλΪινγα κε ην αέηην πνπ ηηο πξν-

θΪιεζε, ηελ πεξηνρά, ην κΫγεζνο θαη ην εέδνο ηεο βιΪβεο. Ο ξφινο ηεο θέλεζεο ζηελ απνθα-

ηΪζηαζε πξνβιεκΪησλ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηάκαηνο, ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θηλεηηθφηε-

ηαο θαη ζηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνράο ζε αζιεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παξαπιεγηθψλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

•  Νεπξν-θπζηνινγέα θαη θηλεηηθΫο ιεηηνπξγέεο.  

• Ο ξφινο ηεο θέλεζεο ζηελ απνθαηΪζηαζε πξνβιεκΪησλ ηνπ Κ.Ν..  

• Ώμηνιφγεζε θηλεηηθφηεηαο θαη φξγαλα κΫηξεζεο αζιεηψλ κε θηλεηηθΫο αλαπεξέεο.  

• Ώμηνιφγεζε θνηλσληθψλ πξνβιεκΪησλ αζιεηψλ κε βιΪβεο Κ.Ν..  

• Κηλεηηθά απνθαηΪζηαζε ηξαπκαηηθψλ βιαβψλ ηνπ λσηηαένπ κπεινχ.  

• Κηλεηηθά απνθαηΪζηαζε ηξαπκαηηθψλ βιαβψλ ηνπ εγθεθΪινπ.  

• Κηλεηηθά απνθαηΪζηαζε γελεηηθψλ βιαβψλ Κ.Ν..  

• ΏζιεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο παξαπιεγηθψλ αζιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηξνρνθαξΫθια.  

• Ρέςεηο : αθφληην, δέζθνο, ζθαέξα.  

• Αξφκνη, αζινπαηδηΫο, θνιχκβεζε.  

• ΠξνγξΪκκαηα παξΫκβαζεο  

• Ο ξφινο ηεο νκΪδαο απνθαηΪζηαζεο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά εμΪζθεζε, εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Κνθαξέδαο, Α., & ΠΫξθνο, . (2005). Ζ θαιαζνζθαίξηζε κε ακαμίδην. Θεζ/λέθε: Υξηζηνδνπ-

ιέδεο. 

• Bromley, I. (2002). Σεηξαπιεγία θαη παξαπιεγία. Οδεγόο γηα θπζηθνζεξαπεπηέο. Ώζάλα: 

ΠαξηζηΪλνο.  

• Cohen, H. (1999). Neuroscience for Rehabilitation. Philadelphia: Williams & Wilkins. 

• Houglum, P.A. (2005). Therapeutic exercise for musculoskeletal injuries (2nd ed.). Cham-

paign, IL: Human Kinetics Publishers. 

• Jones, J.C., & Rose, D.J. (2005). Physical activity instruction of older adults. Champaign, IL: 

Human Kinetics Publishers.  

3.2.δ. Δηδίθεπζε (Κχθινο)  «ΑΘΛΖΣΙΚΖ ΓΙΟΙΚΖΖ» 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

116 
 

 

πληνληζηάο Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο ΓηΪλλεο Ώπζέλνο 

 

Σα καζάκαηα ηεο Βηδέθεπζεο εζηηΪδνληαη ζε βαζηθΪ ζΫκαηα πνπ θαιχπηνπλ ζθαηξηθΪ ηελ 

αζιεηηθά δηνέθεζε, δέλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο απνθνέηνπο λα απνθηάζνπλ εξγαζηαθά 

ζρΫζε ζηνλ ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ κε λΫα ζχγρξνλα επαγγΫικαηα. πγθεθξηκΫλα δηδΪζθνληαη 

γλσζηηθΪ αληηθεέκελα απφ ην ρψξν ηεο δηνέθεζεο αζιεηηζκνχ, ηεο θπζηθάο αγσγάο θαη ηεο 

αλαςπράο, ηα νπνέα θαζηζηνχλ ηθαλνχο ηνπο απνθνέηνπο ζην ρεηξηζκφ ζεκΪησλ κΪλαηδκελη, 

κΪξθεηηλγθ, δηνέθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ, αζιεηηθψλ ζρΫζεσλ, λνκηθψλ αζιεηηθψλ ζεκΪ-

ησλ, αγψλσλ, εγθαηαζηΪζεσλ, θαη εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ παξακΫηξσλ ηεο δηνηθεηηθάο αζιε-

ηηθάο επηζηάκεο. Σα πην πΪλσ, ζπλδπΪδνληαη κε ηελ εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο θαη ε-

πνπηεπφκελεο πξαθηηθάο ησλ θνηηεηψλ ζε θνξεέο επηινγάο ηνπο.  

Σν πεδέν απηφ πεξηιακβΪλεη ζΫζεηο εξγαζέαο ζε νιφθιεξν ην θΪζκα ηεο δηνηθεηηθάο αζιεηη-

θάο επηζηάκεο, ζε θνξεέο, φπσο ε Βζληθά Οιπκπηαθά Βπηηξνπά, ε Γεληθά Γξακκαηεέα Ώζιε-

ηηζκνχ, Αεκνηηθνέ Ώζιεηηθνέ Οξγαληζκνέ, Ώζιεηηθνέ χιινγνη, Οκνζπνλδέεο, ΒζληθΪ Ώζιεηη-

θΪ ΚΫληξα, ΑεκνηηθΪ ηΪδηα, ΕδησηηθΪ γπκλαζηάξηα, θ.Ϊ.  

Οη ξφινη ησλ απνθνέησλ ηεο Βηδέθεπζεο "Ώζιεηηθά Αηνέθεζε" ζηνπο πην πΪλσ θνξεέο αλα-

ιακβΪλνληαη, ζε θΪζε δηνηθεηηθφ επέπεδν, απφ απιά ζηειΫρσζε Ϋσο θαη γεληθά δηεχζπλζε. 

Βλδεηθηηθνέ ηέηινη ζΫζεσλ εξγαζέαο εέλαη : Αηεπζπληάο δεκνηηθψλ πξνγξακκΪησλ Ϊζιεζεο, 

ππεχζπλνο ρνξεγηψλ, ζηΫιερνο κΪξθεηηλγθ, ζηΫιερνο ηκάκαηνο πσιάζεσλ εηαηξέαο αζιεηη-

θνχ κΪξθεηηλγθ, θ.Ϊ. 

Σα ζΫκαηα ηα νπνέα ζα ρεηξέδνληαη νη απφθνηηνη ηεο Βηδέθεπζεο "Ώζιεηηθά Αηνέθεζε" εέλαη : 

δφκεζεο αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ, ζηειΫρσζεο / δηεχζπλζεο αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη 

πξνγξακκΪησλ, δεκηνπξγέα  πιΪλσλ αζιεηηθνχ κΪξθεηηλγθ γηα νιφθιεξν ην θΪζκα ηνπ αζ-

ιεηηζκνχ (ΠΏΒ, ΚΏΒ, ζπιιφγσλ, ελψζεσλ, νκνζπνλδηψλ), δεκηνπξγέα θαη επηκΫιεηα ρνξεγη-

θψλ πξνγξακκΪησλ θ.α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔ–435ΑΓ  Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε - Γεληθέο Αξρέο 
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Υεηκεξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώπζέλνο 

 

Γηδαζθαιία: ΜΫινο Δ.Δ.ΓΗ.Π. Ώ. σηεξηΪδεο, Γ.ΚηΪθθαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Καηαλφεζε βαζηθψλ αξρψλ ηεο δηνηθεηηθάο επηζηάκεο, κε 

πξαθηηθά εθαξκνγά ζε νιφθιεξν ην θΪζκα ηεο θπζηθάο αγσγάο, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο 

αλαςπράο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Ση εέλαη ην κΪλαηδκελη.  

• ΜΪλαηδκελη : θνηλσληθά επζχλε.  

• Λάςε απνθΪζεσλ.  

• Δ ιεηηνπξγέα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ.  

• Αηνέθεζε κε ζηφρνπο.  

• ΟξγΪλσζε θαη δνκΫο.  

• Αηνέθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ.  

• Δγεζέα  : Θεσξέα θαη πξΪμε.  

• ΟκΪδεο εξγαζέαο, επηθνηλσλέα.  

• Ώληηκεηψπηζε ηεο αιιαγάο ζηελ νξγΪλσζε, ζπγθξνχζεηο.  

• ΑηεπζπληηθΫο δεμηφηεηεο.  

• πζηάκαηα πιεξνθνξηψλ δηεχζπλζεο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Montana, P., Charnov, B. (1998). ΜΪλαηδκελη. Ώζάλα : ΚιεηδΪξηζκνο,  

• Slack, T. (1997).  Understanding sport organizations. Champaign, IL. : Human Kinetics.  

• Mull, R., Bayless, K., Ross C., & Jamieson, L. (1997).  Recreational sport management, (3rd 

Ed.). Champaign, IL. : Human Kinetics. 
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ΘΔ–436ΑΓ  Αζιεηηθή Αγνξαγλσζία 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώπζέλνο  

 

Γηδαζθαιία: ΜΫινο Δ.Δ.ΓΗ.Π. Ώ. σηεξηΪδεο, Γ.ΚηΪθθαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε βαζηθψλ αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ εθαξκνγάο ηνπ 

κΪξθεηηλγθ ζε νιφθιεξν ην θΪζκα ηεο θπζηθάο αγσγάο, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο αλαςπράο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Δ δηαδηθαζέα ηνπ αζιεηηθνχ κΪξθεηηλγθ : ΐαζηθΫο Ϋλλνηεο.  

• Δ δηεξγαζέα ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αζιεηηθνχ κΪξθεηηλγθ.  

• Σν πεξηβΪιινλ ηνπ αζιεηηθνχ κΪξθεηηλγθ.  

• Σα ζπζηάκαηα αζιεηηθνχ κΪξθεηηλγθ.  

• πζηάκαηα πιεξνθνξηψλ κΪξθεηηλγθ θαη Ϋξεπλα αζιεηηθάο αγνξΪο.  

• πκπεξηθνξΪ θαηαλαισηψλ αζιεηηζκνχ.  

• Δ αζιεηηθά αγνξΪ.  

• Αηεχζπλζε αζιεηηθψλ πξντφλησλ.  

• Αηεχζπλζε αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ.  

• Αηαλνκά ηνπ αζιεηηθνχ πξντφληνο θαη ππεξεζηψλ.  

• Σηκνιφγεζε ησλ αζιεηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

• Πξνψζεζε θαη πψιεζε ησλ αζιεηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.   

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Sandhusen, R. (1993). ΜΪξθεηηλγθ. Ώζάλα : ΚιεηδΪξηζκνο.  

• Pits, B., Stotlar, D. (1996). Fundamentals of sport marketing. Morgantown, WV : Fitness 

Information Technology.  

• Mullin, R., Hardy, S. & Sutton, W. (1993). Sport marketing. Champaign, IL. : Human Kinet-

ics. 
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ΘΔ–437ΑΓ  Αζιεηηθέο Δξγαζηαθέο ρέζεηο 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Υεηκεξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Α. Παλαγησηφπνπινο 

 

Γηδαζθαιία:  Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Α. Παλαγησηφπνπινο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ κχεζε ησλ θνηηεηψλ ζην αληηθεέκελν ηεο κνξθά θαη ηεο 

θχζεο ησλ ζρΫζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ αζιεηηθά δξαζηεξηφηεηα θαηΪ ηελ πξνζθνξΪ 

θαη ηελ παξνρά αζιεηηθψλ θαη πξνπνλεηηθψλ ππεξεζηψλ. Βπέζεο ε γλψζε ηεο  εμαζθΪιηζεο 

ησλ δηθαησκΪησλ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ ζηελ αζιεηηθά δξαζηεξηφηεηα ζην δεκφζην θαη ηδησηη-

θφ ηνκΫα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά ζηηο εξγαζηαθΫο ζρΫζεηο.  

• χκβαζε εξγαζέαο, Αεκφζηνο θαη ηδησηηθφο ηνκΫαο.  

• Καη‘ επΪγγεικα αζιεηηθά δξαζηεξηφηεηα.  

• ΏζιεηηθΫο ππεξεζέεο θαη Κνηλνηηθφ δέθαέν.  

• Εδησηηθφο ΣνκΫαο αζιεηηθάο δξαζηεξηφηεηαο  

• ΒξγαζηαθΫο ζρΫζεηο αζιεηψλ θαη πξνπνλεηψλ.  

• ΠξνζθνξΪ θαη Παξνρά αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ.  

• ρΫζεηο επαγγεικαηηθψλ αζιεηηθψλ θνξΫσλ θαη αζιεηψλ.  

• ΠαξνρΫο ζηνπο αζιεηΫο, θνηλσληθά αζθΪιηζε.  

• πκβΪζεηο αζιεηψλ & θχζε ηεο ζχκβαζεο εξγαζέαο.  

• Παξνρά πξνπνλεηηθψλ ππεξεζηψλ.  

• Παξνρά εξγαζηψλ ζσκαηηθάο Ϊζθεζεο ζε ηδησηηθΪ γπκλαζηάξηα.  

• Παξνρά ππεξεζηψλ θπζηθάο Ώγσγάο.  

• Έλδηθε πξνζηαζέα   

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο κε Ϊζθεζε & ζεσξέα, εθπφλεζε κειΫηεο. 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΥΪξεο ΣαγαξΪο (2002). Δ ειεχζεξε θπθινθνξέα εκπνξεπκΪησλ, πξνζψπσλ, ππεξεζηψλ, 

θεθαιαέσλ ζηελ Βπξσπατθά Έλσζε. Ώλη. Ν. Ϊθθνπιαο: Ώζάλα –Κνκνηελά.  

• Gaiger A, Gardiner S. (2001 eds.) Professional Sport in the EUQ Regulation and Re - regu-

lation, T.M.C.Asser Press: Hague.  

• Α. Π. Παλαγησηφπνπινο (2000). Δξγαζηαθέο ρέζεηο ζηνλ Αζιεηηζκό. Παλ/κηαθΫο Παξαδφ-

ζεηο, Ώζάλα: Έιιελ.  
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ΘΔ–438ΑΓ  Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δγθαηαζηάζεσλ 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Υεηκεξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώπζέλνο 

 

Γηδαζθαιία: ΜΫινο Δ.Δ.ΓΗ.Π. Ώ. σηεξηΪδεο, Γ.ΚηΪθθαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε βαζηθψλ ζηνηρεέσλ ζρεδηαζκνχ, νξγΪλσζεο, 

ιεηηνπξγέαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ πνπ θαιχπηνπλ φιν ην θΪζκα ηεο θπζηθάο 

αγσγάο, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο αλαςπράο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Ώλαδξνκά ζηηο αζιεηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο.  

• ΒγθαηαζηΪζεηο Ϊζθεζεο, Ϊζιεζεο θαη θηλεηηθάο αλαςπράο ζε αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πεξη-

βΪιινλ.  

• ΠαηδηθΫο ραξΫο.  

• Παηρληδφηνπνη : ρψξνη αζινπαηδηψλ, αζιεηηθΪ θΫληξα Ϊζθεζεο θαη θηλεηηθάο αλαςπράο.  

• ΠΪξθα & πιαηεέεο.  

• ΒμεηδηθεπκΫλεο εγθαηαζηΪζεηο Ϊζθεζεο, Ϊζιεζεο, θηλεηηθάο αλαςπράο.  

• ΒγθαηαζηΪζεηο Ϊζθεζεο, Ϊζιεζεο θαη θηλεηηθάο αλαςπράο ζε ππαέζξην πεξηβΪιινλ.  

• Αηαδηθαζέα δεκηνπξγέαο εγθαηαζηΪζεσλ Ϊζθεζεο, Ϊζιεζεο, θηλεηηθάο αλαςπράο.  

• ΟξγΪλσζε εγθαηαζηΪζεσλ.  

• Αηεχζπλζε εγθαηαζηΪζεσλ.  

• Ώμηνιφγεζε εγθαηαζηΪζεσλ.  

• ΜειινληηθΫο ηΪζεηο ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγέαο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Farmer, P., Mulrooney, A. & Ammon, R. (1996). Sport facility planning and management. 

Morgantown, WV : Fitness Information Technology.  

• Patton, R., Grantham, W., Gerson, R. & Gettman, L. (1989). Developing and managing 

health / fitness facilities. Champain, IL. : Human Kinetics Books. 

 

 

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΘΔ–439ΑΓ  Αζιεηηθή Οηθνλνκία 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε.Ώπζέλνο 

 

Γηδαζθαιία:  Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε.Ώπζέλνο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: πζηεκαηηθά πξνζΫγγηζε ηεο νηθνλνκηθάο πιεπξΪο ηεο 

αζιεηηθάο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλαιπηηθά εμνηθεέσζε κε ηηο νηθνλνκηθΫο παξακΫηξνπο ηεο 

αλΪπηπμεο ηεο αζιεηηθάο δξΪζεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά ζηελ νηθνλνκηθά ζεσξέα.  

• Οηθνλνκέα θαη αζιεηηθά δξαζηεξηφηεηα.  

• ΏζιεηηθΫο εκπνξηθΫο εηαηξεέεο. 

 • ΜαθξννηθνλνκηθΪ θαη κηθξννηθνλνκηθΪ κεγΫζε.  

• Θεσξέα αμέαο θαη ρξάκαηνο.  

• Πνιηηηθά νηθνλνκέα θαη αζιεηηθά δξΪζε.  

• Βηζαγσγά ζηελ νηθνλνκηθά δηαρεέξηζε (αζιεηηθψλ) νξγαληζκψλ.  

• Πξνυπνινγηζκφο & ελαιιαθηηθΫο πεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο νξγαληζκψλ.  

• Αηαδηθαζέα πξαγκαηνπνέεζεο κεηνδνηηθψλ & πιεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ.  

• Βηζαγσγά ζηε ρξάζε ινγηζκηθψλ πξνγξακκΪησλ νηθνλνκηθάο δηαρεέξηζεο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο κε Ϊζθεζε θαη ζεσξέα, εθπφλεζε κειΫηεο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Παπαλέθνο, Ώ. (1994). Management θαη Marketing ζηνλ Ώζιεηηζκφ., Ώζάλα. ΣειΫζξηνλ.  

• Houvardas, Ώ. (1997). Homo Economicus Athleticus. International Sports law Review Pan-

dektis (ISLR/Pandektis), Vol ΕΕ, 1: 2.  

• Addreff, W. (1989). Economie Politique du Sports. Dalloz: Centre de Droit et d‘economie du 

sport. Paris. 
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ΘΔ–441ΑΓ Γηεζλείο Αζιεηηθνί Οξγαληζκνί & Γίθαην Ο.Α.  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Α. Παλαγησηφπνπινο 

 

Γηδαζθαιία:  Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Α. Παλαγησηφπνπινο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Αηθαητθά πξνζΫγγηζε-αλΪιπζε ησλ ζεζκηθψλ πηπρψλ ησλ 

Οιπκπηαθψλ Ώγψλσλ ζηελ αξραέα θαη ζηε ζχγρξνλε επνρά, ησλ πξνβιεκΪησλ πνπ αλα-

θχπηνπλ θαη ησλ λνκηθψλ πιεπξψλ δνκάο θαη ιεηηνπξγέαο ηνπο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βιιεληθά Ώγσληζηηθά Θεζκηθά ΠαξΪδνζε  

• Πφιηο θαη Ώζιεηηθφο Ώγψλαο  

• Γελεαινγέα ησλ Οιπκπέσλ Ώγψλσλ. Πφιηο – θξΪηνο θαη ηα Οιχκπηα  

• πλζάθεο θαη ΑηειιεληθΫο ρΫζεηο. ΠαξΪιιεινη ζεζκνέ κε ηα Οιχκπηα θαη ηνπο Ώγψλεο    

• Αέθαην Αηεζλνχο Ώζιεηηθάο Αξαζηεξηφηεηαο  

• Αηεζλεέο αζιεηηθνέ θαη νιπκπηαθνέ ζεζκνέ. Αέθαην θαη δηεζλάο νξγΪλσζε  

• Lex Sportiva θαη παξαδνζηαθΫο Ϋλλνκεο ηΪμεηο  

• Lex Sportiva θαη αζιεηηθά δηθαηνδνζέα  

• Οιπκπηαθνέ ζεζκνέ. Αηεζλεέο Ώζιεηηθνέ ζεζκνέ 

• Αηεζλάο Οιπκπηαθά Βπηηξνπά (Α.Ο.Β.). Αηεζλάο Ώζιεηηθά Οκνζπνλδέα (Α.Ο.) 

• ΒηδηθΪ ζΫκαηα δηεζλψλ νκνζπνλδηψλ   

• Πνιπκεξεέο πκβΪζεηο γηα ηνλ Ώζιεηηζκφ   

• ΠξΪμεηο δηεζλψλ Οξγαληζκψλ γηα ηνλ αζιεηηζκφ   

• Αηεζλεέο ΏζιεηηθΫο θαη ΟιπκπηαθΫο ρΫζεηο. Ώζιεηηζκφο θαη Ώλζξψπηλα Αηθαηψκαηα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο κε Ϊζθεζε θαη ζεσξέα, εθπφλεζε κειΫηεο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• DIMITRIOS. P. PANAGIOTOPOULOS (2005). Sports Law: Implementation And the Olympic 

Games (10th IASL Congrss2005). Ant. N. Sakkoulas: Athens.  

• ΑΔΜΔΣΡΕΟ Π. ΠΏΝΏΓΕΧΣΟΠΟΤΛΟ (2005). Γηεζλείο Αζιεηηθνί θαη Οιπκπηαθνί Θεζκνί. Βθδ. 

Έλλνηα: Ώζάλα.   

• Ν. ΚΛΏΜΏΡΔ Ώ. ΜΠΡΒΑΔΜΏ .Ώ. ΜΏΛΏΣΟ (2005).Οιπκπηαθνί Αγώλεο θαη Γίθαην. ΠξαθηηθΪ 

Αηεζλνχο πλεδξένπ (Ώζάλα 21-23 Ματνπ 2003). Ώλ.Ν. Ϊθθνπιαο: Ώζάλα.  
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ΘΔ–442ΑΓ  Οξγάλσζε Αζιεηηθψλ Αγψλσλ 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώπζέλνο 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώπζέλνο, ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Ώ. σηεξηΪδεο, 

Γ.ΚηΪθθαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Γλψζε βαζηθψλ παξακΫηξσλ δηνξγΪλσζεο αζιεηηθψλ 

αγψλσλ θαη αλΪπηπμε ηθαλφηεηαο εθαξκνγάο ηνπο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Ώλαδξνκά ζηνπο αζιεηηθνχο ζπλαγσληζκνχο.  

• Βέδε ζπλαγσληζκψλ. ΑηΪξθεηα δηεμαγσγάο αζιεηηθψλ αγψλσλ.  

• Αηεξεχλεζε εθηθηφηεηαο, αλΪπηπμε ζπλεξγαζηψλ ππνζηάξημεο αγψλσλ.  

• ΟξγαλσηηθΪ ζράκαηα θαη εθηξνπΫο.  

• Σνκεέο νξγΪλσζεο Ε & ΕΕ. 

• Πξνζσπηθφ νξγΪλσζεο αζιεηηθψλ αγψλσλ.  

• Αηεμαγσγά αζιεηηθψλ αγψλσλ.  

• Ώμηνιφγεζε αζιεηηθψλ αγψλσλ.  

• Πξνεηνηκαζέα δηεμαγσγάο αζιεηηθνχ αγψλα (εξγαζηάξην).  

• Αηεμαγσγά αζιεηηθνχ αγψλα (εξγαζηάξην).  

• ΏλΪιπζε νξγαλσηηθψλ ζεκΪησλ & πξνβιεκΪησλ δηεμαγσγάο αζιεηηθψλ αγψλσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: πκκεηνρά ζε δηνξγΪλσζε αζιεηηθνχ γεγνλφηνο, εμεηΪ-

ζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Graham S., Goldblatt J. & Delpy L. (1995).  The ultimate guide to special events manage-

ment & marketing.  New York : McGraw-Hill.  

• Byl, J. (1999). Organising successful tournaments (2nd ed.). Champaign, IL. : Human Kinet-

ics. 
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ΘΔ–446ΑΓ  Οξγάλσζε Πξνγξακκάησλ Κηλεηηθήο Αλαςπρήο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Υεηκεξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώπζέλνο 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώπζέλνο, ΜΫινο Δ.Δ.ΓΗ.Π. Ώ. σηεξηΪδεο, 

Γ.ΚηΪθθαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΐαζηθΫο γλψζεηο νξγΪλσζεο, πινπνέεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

πξνγξακκΪησλ Ϊζθεζεο γηα φινπο ζε ζπγθεθξηκΫλνπο ρψξνπο εθαξκνγάο ηνπο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ρφιε & αλαςπρά, Φπζηθά Ώγσγά & Ώζιεηηζκφο, Ϊζθεζε γηα φινπο (ΏγΟ).  

• Δ ΏγΟ ζε Ϊιιεο ρψξεο - δηεζλεέο νξγαληζκνέ.  

• Δ ΏγΟ ζηε ζχγρξνλε ΒιιΪδα : δηαρξνληθά αλαδξνκά θαη ιεηηνπξγηθά δνκά.  

• ΟξγΪλσζε & δηεχζπλζε γπκλαζηεξέσλ Ϊζθεζεο.  

• Αηαδηθαζέα δεκηνπξγέαο πξνγξακκΪησλ ΏγΟ.  

• ΟξγΪλσζε ΠξνγξακκΪησλ ζηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε, ζε ρψξνπο ηνπξηζκνχ, δηαθνπψλ, 

εξγαζέαο, ζηελ χπαηζξν, ζηα ζψκαηα αζθαιεέαο θαη ζε Ϊηνκα κε πξνβιάκαηα ζπκπεξηθν-

ξΪο θαη εμαξηάζεσλ.  

• ηΫιερνο ΏγΟ & θηλεηηθάο αλαςπράο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Ώπζέλνο, Ε. (1998). Άζθεζε - Άζιεζε - Κηλεηηθά Ώλαςπρά : Οξγαλσηηθά δηΪζηαζε. Ώζάλα.  

• Carpenter, G. & Howe, C. (1985). Programming leisure experiences : A cyclical approach. 

Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall  

• Standeven, J., De Knop, D., & De Knop, P. (1999). Sport tourism. Champaign IL : Human 

Kinetics. 
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ΘΔ-447ΑΓ  Πξαθηηθή Άζθεζε 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 1 ψξα 

ΒθαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώπζέλνο 

 

Γηδαζθαιία: ΜΫινο Δ.Δ.ΓΗ.Π. Ώ. σηεξηΪδεο, Γ.ΚηΪθθαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Βμνηθεέσζε θαη εθαξκνγά ησλ ζεσξεηηθψλ παξακΫηξσλ ηεο 

αζιεηηθάο δηνέθεζεο ζηνπο ρψξνπο πινπνέεζάο ηεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:   

• Οη θνηηεηΫο επηιΫγνπλ απφ ζρεηηθφ θαηΪινγν ζπγθεθξηκΫλε ζΫζε πξαθηηθάο εμΪζθεζεο ζε 

ηδησηηθφ ά δεκφζην θνξΫα.  

• Πξηλ ηελ Ϋλαξμε ελεκεξψλνληαη γηα ηηο απαηηάζεηο ησλ θαζεθφλησλ θαη ηηο παξακΫηξνπο 

εξγαζέαο (ηφπνο, εκΫξεο, ψξεο, θ.ιπ.).  

• Δ πξαθηηθά γέλεηαη ππφ ηελ επνπηεέα / αμηνιφγεζε πηπρηνχρνπ κε ζπλαθά εηδηθφηεηα θαη 

αλαγλσξηζκΫλε εκπεηξέα ζην ζπγθεθξηκΫλν αληηθεέκελν, ην νπνέν ζα ηπγρΪλεη ηεο Ϋγθξηζεο 

ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ πξαθηηθά ηεο ζπγθεθξηκΫλεο εηδέθεπζεο.  

• ην ηΫινο ηεο πξαθηηθάο, νη θνηηεηΫο ππνρξενχληαη λα θαηαζΫζνπλ ζηνλ ππεχζπλν ηεο 

πξαθηηθάο ηελ Ϋθζεζε κε ηηο εξγαζηαθΫο εκπεηξέεο ζπλνδεπφκελε απφ ζρεηηθφ Ϋληππν πιηθφ 

θαη ηελ αμηνιφγεζά ηνπο απφ ηνλ ππεχζπλν πξαθηηθάο ηνπ θνξΫα, φπνπ ζα θαέλεηαη αλ ν 

θνηηεηάο επΫδεημε ηθαλνπνηεηηθά εμΪζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

• Δ ζεσξέα πεξηιακβΪλεη ζΫκαηα νξγΪλσζεο γξαθεένπ θαη αζιεηηθάο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εξγαζηαθά αμηνιφγεζε, εμεηΪζεηο 

ζεσξέαο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Cuneen, J., Sidwell, M. (1994). Sport management field experiences. Morgantown, WV. : 

Fitness Information Technology.  

• Chelladurai, P. (1999). Human resource management in sport and recreation. Champaign 

IL. : Human Kinetics.  

• Kestner, J. (1996). Program evaluation for sport directors. Champaign IL. : Human Kinetics. 

• ΠεηξΪθεο Π. Δ Βπηρεηξεκαηηθφηεηα. ΒΠΒΏΒΚ.: ΒΚΠΏ. Ώζάλα 2007. 
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3.3. ΣΟΜΔΑ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΧΝ (ΑΠ) 

 

Αηεπζπληάο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ν. ΜπεξγειΫο 

 

Ο ΣνκΫαο Ώζινπαηδηψλ Ϋρεη σο θχξην αληηθεέκελφ ηνπ ηελ αλΪιπζε ηεο ηερληθάο θαη ηεο ηαθ-

ηηθάο ησλ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ αζιεκΪησλ, θαζψο θαη ηε κειΫηε ηεο δηδαθηηθάο κεζνδνιν-

γέα ηνπο ζηα δηΪθνξα επέπεδα ηνπ αγσληζηηθνχ θαη ηνπ ζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ.  

Δ εηδηθή πξνπνλεζηνινγία θαη ε κεγηζηνπνέεζε ηεο αηνκηθάο θαη νκαδηθάο απφδνζεο ζηα 

νκαδηθΪ θαη κε- αζιάκαηα απνηειεέ γηα ηνλ ΣνκΫα θαη΄ εμνράλ πεδέν Ϋξεπλαο θαη εθαξκνγψλ.   

ηα πιαέζηα ηεο απνζηνιάο ηνπ ν ΣνκΫαο :  

 ΠξνζθΫξεη ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη καζάκαηα επηινγήο ππνρξεσηηθΪ, πνπ θαιχπην-

πλ φιεο ζρεδφλ ηηο γλσζηΫο θαη παγθνζκένπ ελδηαθΫξνληνο αζινπαηδηΫο. 

 ΠαξΫρεη κΫζσ εμεηδηθεπκΫλνπ πξνγξΪκκαηνο καζεκΪησλ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηελ 

πξνπνλεηηθά ησλ Οιπκπηαθώλ Αζιεκάησλ κε ζηφρν ηελ επηζηεκνληθά θαηΪξηηζε ησλ 

λΫσλ πηπρηνχρσλ καο, πξνθεηκΫλνπ λα εέλαη ζε ζΫζε λα αζθάζνπλ πξνπνλεηηθή πςεινύ 

επηπέδνπ ζην Ϊζιεκα ηεο εμεηδέθεπζάο ηνπο. 

 πλεξγΪδεηαη κε ηνπο Σνκεέο ησλ Θεσξεηηθψλ Βπηζηεκψλ θαη ηεο Ώζιεηηαηξηθάο & ΐηνιν-

γέαο ηεο Άζθεζεο, φπσο θαη κε ηνπο Ϊιινπο ηξεηο Σνκεέο ησλ Πξνπνλεηηθψλ Βπηζηεκψλ 

γηα ηελ παξαγσγή θαη δηΪδνζε ηεο λέαο γλώζεο θαη ηελ εθαξκνγά ηεο ζηνλ ρψξν ηεο εη-

δηθάο πξνπνλεηηθάο ησλ αζινπαηδηψλ. 

 πκκεηΫρεη ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο θαη ζην 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Φπζηθή Αγσγή θαη Αζιεηηζκόο πξνζθΫξνληαο 

αθαδεκατθά θίλεηξα ζηνπο πηπρηνχρνπο κε Πξνπνλεηηθά Βηδέθεπζε λα ζπλερέζνπλ ηηο 

ζπνπδΫο ηνπο θαη ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκβΪιινπλ ζηελ α-

λΪπηπμεο ηεο αζιεηηθάο Ϋξεπλαο θαη ηεο αζιεηηθάο επηζηεκνληθήο ζθέςεο ζηνλ ηφπν καο. 

Βπέζεο, ν ηνκΫαο Ϋρεη ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ εξγαζηεξένπ Αζινπαηδηώλ κε Γηεπζπλ-

ηή ηνλ Αλαπι. Καζεγεηή Η. Μ πάγην. 

 

  
3.3.α. Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 
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ΑΠ–154Τπ  Υεηξνζθαίξηζε (πργψλεπζε ησλ πξ. 154Τπ & 158Τπ) 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 150 6 3 
½ Ώ‘          

½ ΐ‘ 

Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο ΕσΪλλεο ΜπΪγηνο  

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο, ΕσΪλλεο ΜπΪγηνο, ΛΫθηνξαο Ώληψλεο Κνπηνπινχ-

ιεο,  κΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Παλαγηψηεο Κνξνξφο, ΚαζεγεηΫο Φ. Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ ζηνηρεέσλ ηνπ παηγληδηνχ. 

Καλνληζκνέ παηρληδηνχ, ηερληθά θαη ηαθηηθά ηεξκαηνθχιαθα. Αηδαθηηθά ηνπ παηρληδηνχ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αηνκηθά, ηκεκαηηθά θαη νκαδηθά ηαθηηθά ζηελ Ϊκπλα θαη ζηελ επέζεζε. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• ΥαξαθηεξηζηηθΪ ηνπ αζιάκαηνο, ηζηνξηθΪ ζηνηρεέα & εηζαγσγά ζηε ρεηξνζθαέξηζε.  

• ΐαζηθΫο ζΫζεηο, κεηαθηλάζεηο, θαλφλεο. ΚξΪηεκα κπΪιαο, ππνδνρά, βαζηθά πΪζα.  

• Σξέπια θαη πξνζπνέεζε: ζπλδπαζκφο αζθάζεσλ  

• νπη κε ζηάξημε θαη Ϊικα : ζπλδπαζκνέ αζθάζεσλ πΪζαο, ηξέπιαο & ζνπη.  

• ΜαξθΪξηζκα παέθηε, θιΫςηκν κπΪιαο, κπιφθ & δηεθδέθεζε.  

• Σερληθά ηεξκαηνθχιαθα : βαζηθΫο ζΫζεηο, κεηαθέλεζε, απνθξνχζεηο.  

• Βηζαγσγά ζηελ ηαθηηθά ηνπ παηγληδηνχ : ζθνπφο, θαλφλεο, κνξθΫο, αξρΫο.  

• Ώηνκηθά θαη ηκεκαηηθά ηαθηηθά Ϊκπλαο : κνέξαζκα παηθηψλ, ηνπνζΫηεζε, καξθΪξηζκα.  

• Οκαδηθά ηαθηηθά Ϊκπλαο : Ϊκπλα δψλεο 6 : 0, 5 : 1 & 3 : 2 : 1., εηδηθΫο θαηαζηΪζεηο. 

• Ώηνκηθά,νκαδηθά θαη ηκεκαηηθά ηαθηηθά επέζεζεο: επηζεηηθΫο ζΫζεηο, ππνδνρά θαη πΪζα, 

ζνπη, θ.η.ι.,  επέζεζε κε αιιαγΫο ζΫζεσλ. 

• Σαθηηθά ηεξκαηνθχιαθα : ζΫζεηο, κεηαθηλάζεηο, απνθξνχζεηο. 
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Ώμηνιφγεζε ηεο ηερληθάο θαη ηαθηηθάο ηνπ αζιάκαηνο, 

ζεσξεηηθά εμΫηαζε, εξγαζέεο. 
 
Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• ΜπΪγηνο, Ε. (1999). Δ ηερληθά ηεο ρεηξνζθαέξηζεο. Ώζάλα. • ΜπΪγηνο, Ε., ΚαξξΪο, Α., Κνξν-

ξφο, Π. & Κνπηνπινχιεο, Ώ. (1991). Υεηξνζθαέξηζε.  Ώζάλα. 

• ΜπΪγηνο, Ε. (2000). Δ ηαθηηθά ηεο ρεηξνζθαέξηζεο. Ώζάλα.  

• Κνηδακαλέδεο, Υ. (1992). Ώζιεηηθά πξνπφλεζε ζην ρΪληκπσι. Θεζ/λέθε : Βθδ. Υξηζηνδνπ-

ιέδε 
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ΑΠ–153Τπ  Πνδνζθαίξηζε  (πγρψλεπζε ησλ πξ. 153Τπ & 157Τπ) 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 150 6 3 
½ Ώ‘          

½ ΐ‘ 

Θεσξέα: 2 ψξεο Β-

θαξκνγΫο: 4 ψξεο 

  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΏξηζηνκΫλεο σηεξφπνπινο  

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΏξηζηνκΫλεο σηεξφπνπινο ,Π.Α.407/80 θαη ΚαζεγεηΫο 

Φ. Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Βηζαγσγά ζηελ πνδνζθαέξηζε, ηζηνξηθά εμΫιημε, βαζηθά 

ηερληθά, κΫζνδνο δηδαζθαιέαο θαη βαζηθΫο αξρΫο ηαθηηθάο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Φχζε ηνπ αζιάκαηνο ηεο πνδνζθαέξηζεο  

• Εζηνξηθά αλαζθφπεζε.  

• ΐαζηθνέ θαλφλεο ηεο πνδνζθαέξηζεο  

• Έιεγρνο.  

• Μεηαβέβαζε.  

• Βιηγκφο.  

• νπη.  

• Γιέζηξεκα.  

• Σερληθά ηεξκαηνθχιαθα.  

• ΏηνκηθΫο επηζεηηθΫο ελΫξγεηεο.  

•ΏηνκηθΫο ακπληηθΫο ελΫξγεηεο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά αμηνιφγεζε ηεο ηερληθάο θαη ηαθηηθάο ηνπ αζ-

ιάκαηνο, ζεσξεηηθά εμΫηαζε, εξγαζέεο. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• σηεξφπνπινο, Ώ. & ζπλεξγΪηεο (2002). Βγρεηξέδην Πνδνζθαέξνπ. Ώζάλα : ΣειΫζξηνλ. 

• σηεξφπνπινο, Ώ. & ζπλεξγΪηεο (2003). Σν Πνδφζθαηξν. (ΐ‘ Έθδνζε). Ώζάλα : ΣειΫζξηνλ. 

• σηεξφπνπινο, Ώ. & Μπεθξάο, Β. (2007). Πξνπνλεζηνινγέα Πνδνζθαέξνπ. Ώζάλα : ΣειΫζ-

ξηνλ. 
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ΑΠ–254Τπ  Πεηνζθαίξηζε (πγρψλεπζε ησλ πξ. 254Τπ & 257Τπ) 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 150 6 3 
½ Γ‘          

½ Α‘ 

Θεσξέα: 2 ψξεο Β-

θαξκνγΫο: 4 ψξεο 

  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώγγεινλέδεο, Βπέθνπξνο Καζεγεηάο 

Π.Κνπληνχξεο 

 

Γηδαζθαιία:  Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώγγεινλέδεο, Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Π.  Κνπληνχ-

ξεο, ΚαζεγεηΫο Φ. Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Αηδαθηηθά ηεο ηερληθάο, ηαθηηθάο θαη πξνπνλεηηθάο ηνπ αζ-

ιάκαηνο. Πξνγξακκαηηζκφο θαη δηδαζθαιέα ηεο Πεηνζθαέξηζεο ζηελ εθπαέδεπζε. ΟξγΪλσζε 

θαη πξνπφλεζε νκΪδαο ζε επέπεδν πιιφγσλ. ΏλΪπηπμε ηεο Πεηνζθαέξηζεο ζηνλ Κνηλσληθφ 

ρψξν. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Εζηνξηθά αλαδξνκά, γλσξηκέα  ηνπ αζιάκαηνο.  

• Μεζνδνινγέα ηεο ηερληθάο ηνπ αζιάκαηνο (δηδαθηηθά ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ επηδεμηνηάησλ). 

• Ώηνκηθά θαη νκαδηθά ηαθηηθά (κεζνδνο δηδαζθαιέαο ηεο ηαθηηθάο θαη ησλ ζπζηεκΪησλ). 

• ηνηρεέα πξνπνλεηηθάο θαη αλΪπηπμεο ησλ θπζηθψλ ηθαλνηάησλ. 

• ΟξγΪλσζε θαη θαηαξηηζκφο νκΪδαο (ζχλζεζε νκΪδαο). 

• Καζνδάγεζε ηνπ αγψλα (Coaching). 

• Φπρηθφο παξΪγσλ (ςπρηθά πξνεηνηκαζέα παηθηψλ). 

• ηαηηζηηθά αλΪιπζε αγψλα (Ϋιεγρνο απφδνζεο παηθηψλ θαη νκΪδαο). 

• πζηάκαηα δηνξγΪλσζεο αγψλσλ. 

• Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αζιάκαηνο ζε επέπεδν ζρνιηθφ θαη ζπιιφγσλ. 

• Καλνληζκνέ ηνπ αζιάκαηνο ηεο Πεηνζθαέξηζεο. 

• Μέλη βφιετ (θηινζνθέα , παηδαγσγηθΫο αμέεο, κεζνδηθά δηδαζθαιέα). 

• ΏλΪπηπμε ηεο Πεηνζθαέξηζεο ζηνλ Κνηλσληθφ ρψξν. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: πγγξαθά εξγαζέαο. ΓξαπηΫο θαη ΠξαθηηθΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• ΚαηζηθαδΫιιε, Ώ., Ώγγεινλέδεο, Ε., Κνπληνχξεο, Π., ΛΪτνο, Ε. (2003). Πεηνζθαίξηζε. Ώζάλα. 

(ΐ΄Ϋθδνζε). 

• ΚαηζηθαδΫιιε, Ώ., Ώγγεινλέδεο, Ε., Κνπληνχξεο, Π., ΛΪτνο, Ε. (2003). Πεηνζθαίξηζε – Μεζν-

δηθά δηδαζθαιέα. Ώζάλα. (ΐ΄ Ϋθδνζε). 

• ΜπεξγειΫο, Ν. (1993). Πξνπνλεηηθή Πεηνζθαίξηζεο. Ώζάλα. 
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ΑΠ–352Τπ  Καιαζνζθαίξηζε (πγρψλεπζε ησλ πξ. 253Τπ & 256Τπ) 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 150 6 3 
½ Β‘          

½ η‘ 

Θεσξέα: 2 ψξεο Β-

θαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπηθ.Καζεγεηάο Ν.Ώπνζηνιέδεο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Νέθνο Ώπνζηνιέδεο, Βπηθ.Καζεγεηάο Ώ.Γαβξηειέδεο, 

ΛΫθηνξαο Ν.Κσζηφπνπινο, ΛΫθηνξαο Βκκαλνπάι ΓαραξΪθεο, ΜΫιε Β.Β.ΑΕ.Π. 

Π.Σαπξφπνπινο,  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Βηζαγσγά ζηελ θαιαζνζθαέξηζε, ηζηνξηθά αλαδξνκά, θπ-

ζηθά θαη ςπρνπλεπκαηηθά αμέα ηνπ αζιάκαηνο, ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά γλψζε ηεο βαζηθάο 

ηερληθάο θαη νκαδηθάο ηαθηηθάο ηνπ αζιάκαηνο, ζηνηρεέα πξνπνλεηηθάο, ε κεζνδνινγέα δη-

δαζθαιέαο, βαζηθνέ θαλνληζκνέ. 

 
Θεκαηηθέο Δλφηεηεο:  

• Δ θχζε ηνπ αζιάκαηνο – ηζηνξηθά αλαδξνκά. 

• Δ βαζηθά ηερληθά ηεο θαιαζνζθαέξηζεο. 

• Δ ζεκειέσζε ηεο νκαδηθάο επέζεζεο. 

• Δ ζεκειέσζε ηεο νκαδηθάο Ϊκπλαο. 

• Δ νκαδηθά επέζεζε (αηθληδηαζκφο, αξρΫο νκαδηθάο επέζεζεο, δηΪζπαζε πξνζσπηθάο Ϊκπ-

λαο, Ϊκπλαο δψλεο, πηεζηηθάο Ϊκπλαο, εηδηθΫο επηζεηηθΫο θαηαζηΪζεηο). 

• Δ νκαδηθά Ϊκπλα: (αξρΫο νκαδηθάο Ϊκπλαο, πξνζσπηθά Ϊκπλα κε θΪιπςε, Ϊκπλα δψλεο, 

πηεζηηθά Ϊκπλα, εηδηθΫο ακπληηθΫο θαηαζηΪζεηο). 

• θνπνέ θαη βαζηθΫο αξρΫο ηεο πξνπφλεζεο. 

• Πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνπνλάζεσλ. 

• Δ θπζηθά θαηΪζηαζε ζηελ θαιαζνζθαέξηζε. 

• Δ κεζνδνινγέα. 

• ρνιηθά θαιαζνζθαέξηζε θαη κέλη κπΪζθεη. Οη βαζηθνέ θαλνληζκνέ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ:ΠξαθηηθΫο θαη ζεσξεηηθΫο εμεηΪζεηο, εξγαζέεο.  

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• ΏλαζηαζηΪδεο, Μ. (2007). ΐαζηθά ηερληθά ηεο Καιαζνζθαέξηζεο. Ώζάλα.  

• ΏλαζηαζηΪδεο, Μ. (1994). Καιαζνζθαέξηζε «Οκαδηθά Σερληθά θαη Σαθηηθά». Ώζάλα.  

• ΏλαζηαζηΪδεο, Μ. (1990). ΒθαξκνζκΫλεο αζθάζεηο  Καιαζνζθαέξηζεο. Ώζάλα.  

• ΏλαζηαζηΪδεο, Μ. (2006). Πξνπνλεηηθά ηεο Καιαζνζθαέξηζεο. Ώζάλα. 
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3.3.β. Μαζήκαηα Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά 

 

ΑΠ–162Δπ  Αληηζθαίξηζε 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

4 56 150 6 3 Βηάζην 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώγγεινλέδεο 

 

Γηδαζθαιία: ΛΫθηνξαο Ν. Γξέβαο, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ηερληθάο θαη ηαθηηθάο, ΟξγΪλσζε Ώγψλσλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Παγθφζκηα θαη ειιεληθά ηζηνξέα ηνπ αζιάκαηνο.  

• Καλνληζκνέ & δηαηηεζέα.  

• ΐαζηθά ηερληθά.  

• ΐαζηθΫο αξρΫο ηαθηηθάο.  

• Μέλη ηΫληο.  

• ΟξγΪλσζε αγψλσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο θαη πξαθηηθΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Ανπβάο, . (1992). ΣΫλληο : Σερληθά & Σαθηηθά. Ώζάλα.  

• Ανπβάο, . & Σξαπιφο, Ώ. (2000). Μεγηζηνπνέεζε ηεο Εθαλφηεηαο Βζηέαζεο ηεο Πξνζνράο. 

Ώζάλα.  

• Groppel., J. (1992). High Tech Tennis. Champaign IL. : Leisure Press.  
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ΑΠ–164Δπ  Δπηηξαπέδηα Αληηζθαίξηζε 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώγγεινλέδεο 

 

Γηδαζθαιία: ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Ώ. Μαθξάο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:  ΒθκΪζεζε ηερληθάο, ηαθηηθάο θαη πξνπνλεηηθάο ηνπ αζιά-

καηνο. Καλνληζκνέ δηαηηεζέαο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξέα ηνπ αζιάκαηνο.  

• Ώζιεηηθφο εμνπιηζκφο : ξαθΫηα, ιΪζηηρα, ηξαπΫδη, θηιΫ, κπαιΪθη, ελδπκαζέα, παξαβΪλ, 

θσηηζκφο.  

• ΤιηθΪ δηαηηεζέαο. 

• Καλνληζκνέ παηδηΪο & δηαηηεζέαο.  

• ΠηΪζηκν ξαθΫηαο, βαζηθά ζηΪζε, ζΫζε εηνηκφηεηαο.  

• ΐαζηθά ηερληθά ησλ επηζεηηθψλ θαη ακπληηθψλ παηθηψλ.  

• Ώζθάζεηο γηα αξρΪξηνπο-Φχιια Ώγψλα.  

• ΟξγΪλσζε Ώγψλσλ.  

• Παξαθνινχζεζε Ώγψλσλ (βέληεν). 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο, παξαθνινχζεζε θαη νξγΪλσζε α-

γψλσλ. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Μanfred, M. (1986). Tischtennis (Lerner und Trainieren). Wiesbaden, Germany : Limpert.  

• Walter, B. (1986). 1014 Spiel und Ubungsformen im Tischtennis. Schorndort, Germany : 

Hofmann.  

• Μεζζάλεο, Α. (1997). ΒπηηξαπΫδηα Ώληηζθαέξηζε απφ ην Ά Ϋσο ην . Ώζάλα. 
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 ΑΠ–183Δπ  Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν Καιαζνζθαίξηζεο(πξ.ΠΒΚ-253Βπ) 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Ν. Ώπνζηνιέδεο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Ν. Ώπνζηνιέδεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Βκπινπηηζκφο ησλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ 

ηνπ θνηηεηά κε επηιεγκΫλα ζΫκαηα ηερληθάο, ηαθηηθάο θαη πξνπνλεηηθάο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Φπζηθά θαηΪζηαζε.  

• Πξνπφλεζε επηπΫδνπ αξραξέσλ.  

• Εδηαηηεξφηεηεο πξνπφλεζεο γπλαηθψλ.  

• Πξνγξακκαηηζκφο πξνπνλεηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ζε ρψξνπο καδηθάο Ϊζιεζεο.  

• Πξνγξακκαηηζκφο αγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ αμηνιφγεζεο ηερληθψλ ηθαλνηάησλ.  

• ηνηρεέα θαζνδάγεζεο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΏλαζηαζηΪδεο, Μ. (1995). Πξνπνλεηηθά ηεο Καιαζνζθαέξηζεο. Ώζάλα.  

• Martin, D., Carl, K. & Lehnertz, K. (1995). Βγρεηξέδην Πξνπνλεηηθάο Handbunch Trainings-

lehre, Schomborf, Germany : V. K. Hofmann. ΒπηκΫιεηα Βιιεληθάο Έθδνζεο Κ. ΣαμηιδΪξεο. 

Θεζ/λέθε : Βθδφηεο ΚπξηΪθνο ΣαμηιδΪξεο  

• ΏλαζηαζηΪδεο, Μ. (2000). Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα Πξνπφλεζεο Ώξραξέσλ Καιαζνζθαέξη-

ζεο : Βηζαγσγηθφο Πξνγξακκαηηζκφο. Ώζάλα. 
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ΑΠ–185Δπ  Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν Πεηνζθαίξηζεο (πξ.ΠΒΠ-254Βπ) 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Π. Κνπληνχξεο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Π. Κνπληνχξεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΐειηέσζε ησλ γλψζεσλ κε επηιεγκΫλα ζΫκαηα ηερληθάο, 

ηαθηηθάο θαη πξνπνλεηηθάο ηνπ αζιάκαηνο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Πξνπνλεηηθά : πξνπφλεζε εηδηθάο θπζηθάο θαηΪζηαζεο.  

• ΠξνγξΪκκαηα πξνπφλεζεο ζε νκΪδα.  

• Καζνδάγεζε. 

• Καηαζθνπεέα, θαηαγξαθά, θαη αλΪιπζε αγψλα.  

• Έιεγρνο αγσληζηηθάο απφδνζεο.  

• ΒμεηδηθεπκΫλε πξνπφλεζε πεηνζθαηξηζηψλ.  

• Κπβεξλεηηθά ζηελ πεηνζθαέξηζε  

• Βπηινγά ηαιΫλησλ.  

• Δ πεηνζθαέξηζε ζε Ϊηνκα κε εηδηθΫο αλΪγθεο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο ζηε ζεσξέα. Παξαθνινχζεζε θαη 

θαηαγξαθά πξνγξακκΪησλ πξνπφλεζεο ζε νκΪδεο. Καηαγξαθά αγσληζηηθάο απφδνζεο 

νκΪδσλ. ΓξαπηΫο εξγαζέεο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΚαηζηθαδΫιιε, Ώ., Ώγγεινλέδεο, Ε., ΛΪτνο, Ε. & Κνπληνχξεο, Π., (2000). Πεηνζθαέξηζε πςε-

ιψλ ζηφρσλ. Ώζάλα.  

• ΛΪτνο, Ε. (1994). ηφρνη θαη ΠξννπηηθΫο ηνπ χγρξνλνπ ΐφιιευ. Ώζάλα : Ώζιφηππν.  

• Ϋιηλγθεξ, Ώ., Άθεξκαλ-ΜπιΪνπλη, Σδ. (1991). Power Volleyball. Θεζζαινλέθε : Ϊιην. 
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ΑΠ–187Δπ  Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν Υεηξνζθαίξηζεο (πξ.ΠΒΥ-154Βπ) 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπι. Καζεγεηάο  Ε.ΜπΪγηνο 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπι. Καζεγεηάο  Ε.ΜπΪγηνο, ΛΫθηνξαο Ώ. Κνπηνπινχιεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒκβΪζπλζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ κε 

επηιεγκΫλα ζΫκαηα ηερληθάο, ηαθηηθάο θαη πξνπνλεηηθάο ηνπ παηρληδηνχ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

•  ΠξνρσξεκΫλε κεζνδνινγέα εθκΪζεζεο ηερληθψλ ζηνηρεέσλ ηνπ παηρληδηνχ.  

•  Αηδαζθαιέα εηδηθψλ αζθάζεσλ κε πνιιαπινχο αγσληζηηθνχο ζηφρνπο. 

•  Ώζθάζεηο ζπλεξγαζέαο δχν θαη ηξηψλ παηθηψλ ζηελ Ϊκπλα θαη ηελ επέζεζε. 

•   ΏλΪπηπμε αηθληδηαζκνχ 

•  Άκπλα δψλεο 

•  ΜηθηΫο Ϊκπλεο 

•  Βπέζεζε κε Ϋλαλ θαη δχν παέθηεο γξακκάο 

•  Σερληθά θαη ηαθηηθά ηνπ ηεξκαηνθχιαθα 

•  Πξνπφλεζε θπζηθάο θαηΪζηαζεο 

•  Καζνδάγεζε νκΪδαο 

•  Αηαηηεζέα 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ:  Βθπφλεζε εξγαζέαο, πξαθηηθΫο θαη ζεσξεηηθΫο εμεηΪζε-

ηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

•  ΜπΪγηνο, Ε. (2008). Δ ηερληθά ηεο Υεηξνζθαέξηζεο, Ώζάλα, απηνΫθδνζε. 

•  ΜπΪγηνο, Ε. (2010). Σαθηηθά ηεο Υεηξνζθαέξηζεο, Ώζάλα, απηνΫθδνζε. 

•  Κνηδκαλέδεο Υ. (2004). Ώζιεηηθά πξνπφλεζε ζην ΥΪληκπσι, Θεζζαινλέθε, εθδφζεηο 

Υξηζηνδνπιέδε. 
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ΑΠ–190Δπ  Πεηνζθαίξηζε επί Άκκνπ 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Γξ. ΜαινπζΪξεο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Γξ. ΜαινπζΪξεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Να γλσξέζεη ν θνηηεηάο ην λΫν νιπκπηαθφ Ϊζιεκα θαη λα 

δηδαρζεέ ηε ρξεζηκφηεηΪ ηνπ, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιέαο θαη ηηο κεζφδνπο πξνπφλεζεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξέα ηνπ αζιάκαηνο.  

• Ανκά ηνπ αζιάκαηνο.  

• Καλνληζκνέ ηνπ παηγληδηνχ.  

• ΑηαθνξΫο απφ ηελ παξαδνζηαθά πεηνζθαέξηζε.  

• ΑηΪθνξεο κνξθΫο ηνπ αζιάκαηνο.  

• Σερληθά θαη ηαθηηθά.  

• ΒπηζεηηθΪ θαη ακπληηθΪ ζπζηάκαηα.  

• ΒηδηθΫο αξρΫο πξνπφλεζεο.  

• ΜνξθΫο πξνπφλεζεο ηερληθάο θαη ηαθηηθάο : κΫζνδνη.  

• Δ θπζηθά πξνεηνηκαζέα : κΫζνδνη.  

• ΒπηζεηηθΫο θαη ακπληηθΫο αγσληζηηθΫο ζηξαηεγηθΫο. • ΟξγΪλσζε αγψλσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Παξνπζέαζε εξγαζηψλ, δηδαθηηθά ηθαλφηεηα, αλαζθφ-

πεζε βηβιηνγξαθέαο, εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Homberg, S. & Papageorgiou, A. (1995). Handbook for beach volley. Aachen Cover. CEV, 

Luxemburg : Meyer & Meyer Verlag.  

• Stevenso, J. & Obstfeld, R. (1989). Hot Sand : The beach volleyball HandBook. Irvine.  

• Vandewegue, B. & Hoemberg, S. (1996). Two training weeks of a beach volleyball profes-

sional during the 1995 season. International Volleyball, 3, pp. 4-9, Lausanne. 
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 ΑΠ–193Δπ  Σνηρνζθαίξηζε 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώγγεινλέδεο 

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηέο Φ.Α. κε απόζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ηεο ηερληθάο, ηαθηηθάο θαη νξγΪλσζεο αγψλσλ.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξέα ηνπ αζιάκαηνο.  

• Ώζιεηηθφο εμνπιηζκφο.  

• ΐαζηθφ forehand θαη backhand.  

• Σερληθά : βαζηθΪ ρηππάκαηα.  

• Σερληθά : εηδηθΪ ρηππάκαηα.  

• Σαθηηθά ηνπ παηγληδηνχ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο θαη πξαθηηθΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Yarrow, P. (1997). Squash : Steps to Success. Champaign IL. : Human Kinetics.  

• Sales, P. (1996). Improve Your Squash Game: 101 Drills. Honolulu : Disa Publications.  

• Mitchell, C. (1997). Squash (know the Game). 
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ΑΠ–194Δπ  Υφθευ επί ρφξηνπ 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Ν. ΜπεξγειΫο 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:  ΒθκΪζεζε ηεο ηερληθάο, ηαθηηθάο θαη νξγΪλσζεο αγψλσλ.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξέα ηνπ αζιάκαηνο.  

• Ώζιεηηθφο εμνπιηζκφο.  

• Σερληθά : βαζηθΪ ρηππάκαηα.  

• Σερληθά : εηδηθΪ ρηππάκαηα.  

• Σαθηηθά ηνπ παηγληδηνχ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο θαη πξαθηηθΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

εκεηψζεηο 
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3.3.γ. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΖ» 

 

πληνληζηάο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΜπνιΪηνγινπ 

 

ΑΠ-470ΚΑ Σερληθή Αλάιπζε Καιαζνζθαίξηζεο 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 
Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΜπνιΪηνγινπ 

 

Γηδαζθαιία:  Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΜπνιΪηνγινπ, ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Κ. Μέζζαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:  Δ ηερληθά αλΪιπζε ησλ επηδεμηνηάησλ, πνπ ζπλζΫηνπλ ηε 

βαζηθά ηερληθά ηεο θαιαζνζθαέξηζεο, ηεο αηνκηθάο επηζεηηθάο θαη ακπληηθάο ηερληθάο θαη ησλ 

επηζεηηθψλ θαη ακπληηθψλ ζπλεξγαζηψλ δχν, ηξηψλ θαη ηεζζΪξσλ παηθηψλ.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Σερληθά αλΪιπζε ησλ ζηΪζεσλ, κεηαηνπέζεσλ, ζηακαηεκΪησλ θαη ζηξνθψλ.  

•  Σερληθά αλΪιπζε ηνπ ειηγκνχ κε ηελ κπΪια.  

•  Σερληθά αλΪιπζε ηεο κεηαβέβαζεο ηεο κπΪιαο.  

•  Σερληθά αλΪιπζε ηεο βνιάο.  

•  Σερληθά αλΪιπζε ηεο δηεθδέθεζεο ηεο κπΪιαο.  

•  Σερληθά αλΪιπζε ησλ αηνκηθψλ  επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ.  

•  Σερληθά αλΪιπζε ηεο αηνκηθάο ακπληηθάο ηερληθάο.  

•  Σερληθά αλΪιπζε ησλ επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ δχν παηθηψλ.  

•  Σερληθά αλΪιπζε ησλ επηζεηηθψλ ηξηψλ παηθηψλ. 

•  Σερληθά αλΪιπζε ησλ ακπληηθψλ ζπλεξγαζηψλ δχν παηθηψλ.  

•  Σερληθά αλΪιπζε ησλ ακπληηθψλ ζπλεξγαζηψλ ηξηψλ παηθηψλ. 

•  Σερληθά αλΪιπζε ηεο επηζεηηθάο θαη ακπληηθάο ζπλεξγαζέαο ηεζζΪξσλ παηθηψλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο. Πξαθηηθά εθαξκνγά. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

 • ΐαζηθά Σερληθά ηεο Καιαζνζθαέξηζεο. ΏλαζηαζηΪδεο Μηραάι, Ώζάλα 1993 

 • Δ ζρεηηθά ειιεληθά θαη μΫλε βηβιηνγξαθέα 
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ΑΠ-471ΚΑ Πξνπνλεηηθή Καιαζνζθαίξηζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΜπνιΪηνγινπ 

 

Γηδαζθαιία:  Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΜπνιΪηνγινπ, ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Κ. Μέζζαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ ζεσξεηηθά πξνζΫγγηζε ηεο  εηδηθάο πξνπνλεηηθάο ηεο 

θαιαζνζθαέξηζεο ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επέπεδν.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Κχξηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πξνπνλεηηθάο ζηελ θαιαζνζθαέξηζε.  

•  θνπνέ ηεο πξνπφλεζεο. ΐαζηθΫο αξρΫο.  

•  Πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνπνλάζεσλ. ΜΫζνδνη πξνγξακκαηηζκνχ.  

•  ΠξνπνλεηηθΫο πεξένδνη. Ώηνκηθά θαη νκαδηθά πξνπφλεζε.  

•  Εδηαηηεξφηεηεο πξνπφλεζεο αξραξέσλ, παέδσλ θαη εθάβσλ θαη πξνπφλεζεο γπλαηθψλ.  

•  ΒλεξγεηαθΫο απαηηάζεηο ηεο θαιαζνζθαέξηζεο.  

•  Δ θπζηθά πξνεηνηκαζέα ηνπ θαιαζνζθαηξηζηά.  

•  Πξνγξακκαηηζκφο ηεο θπζηθάο πξνεηνηκαζέαο.  

•  ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο γηα κεγηζηνπνέεζε  ηεο θπζηθάο απφδνζεο.  

•  Δ εηδηθά κεζνδνινγέα ηεο θαιαζνζθαέξηζεο. Θεσξεηηθά πξνζΫγγηζε. 

•  Δ κεζνδνινγέα πξνζαξκνγάο ησλ αξραξέσλ ζην νκαδηθφ παηρλέδη. 

• Δ εηδηθά κεζνδνινγέα ησλ ηερληθψλ επηδεμηνηάησλ, πνπ ζπλζΫηνπλ ηε βαζηθά ηερληθά.  

•  Δ εηδηθά κεζνδνινγέα  ηεο αηνκηθάο επηζεηηθάο θαη ακπληηθάο ηερληθάο. 

•  Δ εηδηθά κεζνδνινγέα ησλ επηζεηηθψλ θαη ακπληηθψλ ζπλεξγαζηψλ δχν θαη ηξηψλ  παηθηψλ.  

•  Δ εηδηθά κεζνδνινγέα ηνπ αηθληδηαζκνχ θαη ηνπ δεπηεξεχνληα αηθληδηαζκνχ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο. Βξγαζέεο 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

•  Πξνπνλεηηθά ηεο Καιαζνζθαέξηζεο, ΏλαζηαζηΪδεο Μηραάι, Ώζάλα, 2006 

• Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα Πξναγσληζηηθάο Πξνεηνηκαζέαο ΟκΪδαο Καιαζνζθαέξηζεο. Ώλαζ-

ηαζηΪδεο Μηραάι, Ώζάλα, 1992 

• Πξνπφλεζε Μεηαβαηηθάο Πεξηφδνπ ζηελ Καιαζνζθαέξηζε. ΏλαζηαζηΪδεο Μηραάι, Ώζάλα, 

1998 

•  Ώλαιπηηθφ πξφγξακκα πξνπφλεζεο αξραξέσλ θαιαζνζθαέξηζεο: Βηζαγσγηθφο πξνγξακ-

καηηζκφο. ΏλαζηαζηΪδεο Μηραάι, Ώζάλα 2000. 
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ΑΠ-473ΚΑ Δηδηθά Θέκαηα Καιαζνζθαίξηζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Δ‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 
Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΜπνιΪηνγινπ 

 

Γηδαζθαιία:  Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΜπνιΪηνγινπ, ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Κ. Μέζζαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Θεσξεηηθά πξνζΫγγηζε ζεκΪησλ εηδηθνχ πξνπνλεηηθνχ 

ελδηαθΫξνληνο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Δ πξνζσπηθφηεηα ηνπ πξνπνλεηά. Δ αγσληζηηθά θηινζνθέα ηνπ πξνπνλεηά.  

• Σχπνη παηθηψλ θαη ε εηδηθά αληηκεηψπηζε ηνπο. 

•  Δ εηδηθά δηαηξνθά ηνπ θαιαζνζθαηξηζηά.  

• ΜεηαβνιηθΫο αλΪγθεο ηεο θαιαζνζθαέξηζεο : πξαθηηθΫο ζπλεπαγσγΫο.  

• Εδηαηηεξφηεηεο ηεο γπλαηθεέαο θαιαζνζθαέξηζεο.  

•  Φπζηθά θαηΪζηαζε παέδσλ θαη εθάβσλ θαιαζνζθαηξηζηψλ. 

• Δ εηδηθά ηξαπκαηηνινγέα ηεο θαιαζνζθαέξηζεο. 

•  Ώμηνιφγεζε ηεο ηερληθάο ηθαλφηεηαο ζηελ θαιαζνζθαέξηζε.  

• Ώμηνιφγεζε ηεο νκαδηθάο απφδνζεο ζηελ θαιαζνζθαέξηζε. 

• ΟξγΪλσζε θαη πξνβιεκαηηζκνέ ζηα ηκάκαηα ππνδνκάο ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηεέσλ.  

• Φπρνινγηθά ελεξγνπνέεζε ησλ θαιαζνζθαηξηζηψλ.   

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέεο 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Πξνπνλεηηθά ηεο Καιαζνζθαέξηζεο ΏλαζηαζηΪδεο Μηραάι, Ώζάλα, 1995. 

•Ώλαιπηηθφ πξφγξακκα πξνπφλεζεο αξραξέσλ θαιαζνζθαέξηζεο:Βηζαγσγηθφο πξνγξακκα-

ηηζκφο. ΏλαζηαζηΪδεο Μηραάι, Ώζάλα 2000. 

•Δ ζρεηηθά ειιεληθά θαη μΫλε βηβιηνγξαθέα 
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ΑΠ-479ΚΑ Οκαδηθή Σαθηηθή Καιαζνζθαίξηζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΜπνιΪηνγινπ 

 

Γηδαζθαιία:  Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΜπνιΪηνγινπ, ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Κ. Μέζζαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ ζεσξεηηθά αλΪιπζε ηεο νκαδηθάο επέζεζεο θαη Ϊκπλαο 

ηεο θαιαζνζθαέξηζεο. ΒηδηθΫο επηζεηηθΫο θαη ακπληηθΫο θαηαζηΪζεηο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

•  ΐαζηθΫο αξρΫο νκαδηθάο επέζεζεο.  

•  Ώηθληδηαζκφο. Αεπηεξεχνληαο αηθληδηαζκφο.  

•  Οκαδηθά επηζεηηθά ηαθηηθά γηα δηΪζπαζε ηεο πξνζσπηθάο Ϊκπλαο  

•  Οκαδηθά επηζεηηθά ηαθηηθά γηα δηΪζπαζε ηεο Ϊκπλαο δψλεο 

•  Οκαδηθά επηζεηηθά ηαθηηθά γηα δηΪζπαζε ηεο πηεζηηθάο Ϊκπλαο.  

•  ΒηδηθΫο επηζεηηθΫο θαηαζηΪζεηο. 

• ΐαζηθΫο αξρΫο νκαδηθάο Ϊκπλαο. 

• Δ πξνζσπηθά Ϊκπλα. ΜνξθΫο πξνζσπηθάο Ϊκπλαο. 

• Άκπλα δψλεο. ΏκπληηθΫο δηαηΪμεηο δψλεο. 

• ΐαζηθΫο αξρΫο πηεζηηθάο Ϊκπλαο. Πξνζσπηθά πηεζηηθά Ϊκπλα. 

• Πηεζηηθά Ϊκπλα δψλεο. ΏκπληηθΫο δηαηΪμεηο πηεζηηθάο δψλεο. 

• ΒηδηθΫο ακπληηθΫο θαηαζηΪζεηο. ΜηθηΫο Ϊκπλεο. 

  
Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο. Πξαθηηθά εθαξκνγά.  
 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Καιαζνζθαέξηζε ―Οκαδηθά Σερληθά θαη Σαθηηθά‖.  ΏλαζηαζηΪδεο Μηραάι, Ώζάλα, 1994. 

• Δ ζρεηηθά ειιεληθά θαη μΫλε βηβιηνγξαθέα 
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ΑΠ-480ΚΑ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Καιαζνζθαίξηζεο 

 
ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΜπνιΪηνγινπ 

 

Γηδαζθαιία:  Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΜπνιΪηνγινπ, ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Κ. Μέζζαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Πξαθηηθά εμΪζθεζε ζηε δηδαθηηθά θαη πξνπνλεηηθά ηεο 

θαιαζνζθαέξηζεο 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Καζνδεγνχκελε εμΪζθεζε ζηε δηδαζθαιέα ηεο βαζηθάο ηερληθάο ηεο θαιαζνζθαέξηζεο. 

• Καζνδεγνχκελε εμΪζθεζε ζηε δηδαζθαιέα ηεο αηνκηθάο επηζεηηθάο θαη ακπληηθάο ηερληθάο  

ηεο θαιαζνζθαέξηζεο. 

• Καζνδεγνχκελε εμΪζθεζε ζηε δηδαζθαιέα επηζεηηθψλ θαη ακπληηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαια-

ζνζθαέξηζεο. 

• Καζνδεγνχκελε εμΪζθεζε ζηε δηδαζθαιέα ηεο ηαθηηθάο ηεο θαιαζνζθαέξηζεο. 

• Καζνδεγνχκελε εμΪζθεζε πξνπνλεηηθάο κε εθαξκνγά ελδεηθηηθψλ πξνπνλεηηθψλ πξνγ-

ξακκΪησλ. 

• Πξαθηηθά εμΪζθεζε θαζνδάγεζεο νκΪδαο ζε αγψλα.  

 
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Αηδαθηηθά ηθαλφηεηα. 
 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Πξνπνλεηηθά ηεο Καιαζνζθαέξηζεο, ΏλαζηαζηΪδεο Μηραάι, Ώζάλα, 2006 

• Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα Πξναγσληζηηθάο Πξνεηνηκαζέαο ΟκΪδαο Καιαζνζθαέξηζεο. Ώλαζ-

ηαζηΪδεο Μηραάι, Ώζάλα, 1992 

• Πξνπφλεζε Ώγσληζηηθάο Πεξηφδνπ ΟκΪδαο Καιαζνζθαέξηζεο. ΏλαζηαζηΪδεο Μηραάι, 

Ώζάλα, 1997 

• Πξνπφλεζε Μεηαβαηηθάο Πεξηφδνπ ζηελ Καιαζνζθαέξηζε. ΏλαζηαζηΪδεο Μηραάι, Ώζάλα, 

1998 

• Ώλαιπηηθφ πξφγξακκα πξνπφλεζεο αξραξέσλ θαιαζνζθαέξηζεο: Βηζαγσγηθφο πξνγξακ-

καηηζκφο. ΏλαζηαζηΪδεο Μηραάι, Ώζάλα 2000. 

•  Δ ζρεηηθά ειιεληθά θαη μΫλε βηβιηνγξαθέα 
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3.3.δ. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΖ» 

 

πληνληζηάο: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Ν. ΜπεξγειΫο, 

 

ΑΠ-470ΠΔ Σερληθή Πεηνζθαίξηζεο 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ν. ΜπεξγειΫο 

 

Γηδαζθαιία:  Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ν. ΜπεξγειΫο, ΛΫθηνξαο Κ. Μπαξδνχθα 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Πεξηγξαθά ηεο ηερληθάο θαη ηεο αηνκηθάο ηαθηηθάο ζηνλ 

αγψλα. ΏξρΫο πξνπφλεζεο θαη κΫζνδνη γηα ηελ ηειεηνπνέεζε ηεο ηερληθάο. ΒθαξκνγΫο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο γηα ηελ ηερληθά θαη αγσληζηηθά εθαξκνγά ησλ δεμηνηάησλ ηνπ αζιά-

καηνο. χζηεκα πξνπφλεζεο γηα ηελ ηερληθά. ΜΫζα θαη νκΪδεο αζθάζεσλ. 

• Σερληθά αλΪιπζε ησλ ζηΪζεσλ θαη κεηαθηλάζεσλ. Μεζνδνινγέα θαη εθαξκνζκΫλεο κνξθΫο 

πξνπφλεζεο.  

• Δ Σερληθά ηεο ελαξθηάξηαο βνιάο (ζεξβέο). ΜΫζνδνη κΪζεζεο θαη ηαθηηθά ζηνλ αγψλα. 

• Δ Σερληθά αλΪιπζε ηεο ππνδνράο. ΜΫζνδνη κΪζεζεο θαη αηνκηθά ηαθηηθά ζηνλ αγψλα. 

• Δ Σερληθά αλΪιπζε ηεο δεχηεξεο κεηαβέβαζεο (πΪζαο). ΜΫζνδνη κΪζεζεο θαη αηνκηθά ηαθ-

ηηθά ζηνλ αγψλα 

• Σερληθά αλΪιπζε ζην επηζεηηθφ ρηχπεκα. ΜΫζνδνη κΪζεζεο θαη ηαθηηθά ζηνλ αγψλα. 

• Σερληθά αλΪιπζε ηνπ κπινθ. Κηλεηηθά πξφβιεςε θαη κΫζνδνη κΪζεζεο φισλ ησλ ηχπσλ.  

• ΏλΪιπζε θαη κΫζνδνη κΪζεζεο ηεο ηερληθάο φισλ ησλ ηχπσλ ηεο Ϊκπλαο εδΪθνπο.  

• Σερληθά ησλ ελεξγεηψλ ηνπ αθξαένπ, ηνπ θεληξηθνχ θαη ηνπ δηαγψληνπ επηζεηηθνχ, ηνπ πα-

ζαδφξνπ θαη ηνπ ακπληηθνχ. 

• Μεζνδνινγέα ηεο βαζηθάο ηερληθάο θαη αηνκηθάο ηαθηηθάο ζηα δηΪθνξα ζηΪδηα.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αηνκηθάο απφδνζεο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΜπεξγειΫο, Ν., Πξνπνλεηηθά πεηνζθαέξηζεο, Ώζάλα 1993 

• ΜπεξγειΫο, Ν., Πξνπφλεζε Παζαδφξνπ 1991 

• ΜπεξγειΫο, Ν. Πξνπφλεζε γηα ηελ ππνδνρά ηνπ ζεξβέο ζηελ πεηνζθαέξηζε 
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ΑΠ-471ΠΔ Πξνπνλεηηθή Πεηνζθαίξηζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ν. ΜπεξγειΫο 

 

Γηδαζθαιία:  Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ν. ΜπεξγειΫο, ΛΫθηνξαο Κ. Μπαξδνχθα 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:ΐαζηθΫο αξρΫο, θαη εθαξκνζκΫλεο κνξθΫο πξνπφλεζεο, κε 

ζθνπφ ηελ ζεκειέσζε, βειηέσζε θαη κεγηζηνπνέεζε ηεο αηνκηθάο θαη νκαδηθάο απφδνζεο.  

 
Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΠξνπνλεηηθΫο νξέδνπζεο - ΥαξαθηεξηζηηθΪ, Ϋλλνηα, ζθνπφο, παξΪγνληεο ηεο πξνπφλεζεο .  

• ΠαηδαγσγηθΫο παξΪκεηξνη ηεο πξνπφλεζεο. ΏξρΫο, ζηφρνη, κΫδνδνη. 

• ΐηνινγηθΫο παξΪκεηξνη ηεο πξνπφλεζεο. Πξνπνλεηηθά επηβΪξπλζε θαη πξνζαξκνγά. 

• ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο δχλακεο. Πξνπφλεζε γηα ηελ αλΪπηπμε ηνπ 

Ϊικαηνο. ΠιεηνκεηξηθΫο αζθάζεηο. Πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο δχλακεο 

• ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο ηαρχηεηαο ζηελ Πεηνζθαέξηζε. 

• ΜΫζνδνη γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο αληνράο ζηελ Πεηνζθαέξηζε. 

• Σερληθά: κεγηζηνπνέεζε ηεο απφδνζεο ζηελ ηερληθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληνρά. 

• Πξνγξακκαηηζκφο πξνπφλεζεο. Βέδε πξνγξακκαηηζκνχ. Δ πεξηνδηθφηεηα ηεο πξνπφλε-

ζεο. Βηάζηνο πξνγξακκαηηζκφο θαη πξνπνλεηηθνέ θχθινη. Δ πξνπνλεηηθά κνλΪδα. 

• Καζνδάγεζε. ΐαζηθΫο αξρΫο θαη θαλφλεο γηα ηελ θαζνδάγεζεο ηεο νκΪδαο. Δ θαζνδάγεζε 

πξηλ ηνλ αγψλα. πιινγά πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αληέπαιε νκΪδα (θαηαζθνπέα).  

• Δ ζηξαηεγηθά, ε ηαθηηθά θαη ε ςπρνινγηθά πξνεηνηκαζέα ηεο νκΪδαο πξηλ θαη θαηΪ ηελ δη-

Ϊξθεηα ηνπ αγψλα. ΏλΪιπζε ηεο απφδνζεο θαη ηνπ απνηειΫζκαηνο κεηΪ ηνλ αγψλα. 

• Έιεγρνο ηεο απφδνζεο 
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέεο ζπιινγάο αγσληζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθέαο. ΓξαπηΫο ά πξνθνξηθΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΜπεξγειΫο, Ν., Πξνπνλεηηθά πεηνζθαέξηζεο, Ώζάλα 1993 

• ΜπεξγειΫο, Ν., Πξνπφλεζε Παζαδφξνπ 1991 

• ΜπεξγειΫο, Ν. Πξνπφλεζε γηα ηελ ππνδνρά ηνπ ζεξβέο ζηελ πεηνζθαέξηζε 
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ΑΠ-473ΠΔ Δηδηθά Θέκαηα Πεηνζθαίξηζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Δ‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ν. ΜπεξγειΫο 

 

Γηδαζθαιία:  Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ν. ΜπεξγειΫο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Παξνρά εμεηδηθεπκΫλεο γλψζεο θαη ελέζρπζε ηεο επηζηεκν-

ληθάο θαηΪξηηζεο ησλ θνηηεηψλ.  

 
Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Ο ςπρηθφο παξΪγσλ. Δ πξνζσπηθφηεηΪ θαη ε δπλακηθά ηνπ πξνπνλεηά.  

• Ο θνηλσληθφο, ν δηδαθηηθφο θαη ν δηδαθηηθφο ξφινο ηνπ πξνπνλεηά σο επηθεθαιάο.  

• Πξνζνρά θαη απηνζπγθΫληξσζε.  Δ ζπγθηλεζηαθά θαηΪζηαζε ησλ παηθηψλ.  

• Δ ελέζρπζε ηεο βνχιεζεο -Δ νκΪδα ησλ παηθηψλ σο ςπρνινγηθά νκΪδα θαη ε ζπλνρά. 

• Πξνπνλεηηθνέ, επηζηεκνληθνέ θαη νη ηαηξηθνέ ζπλεξγΪηεο.  

• Βηδηθφο πξνγξακκαηηζκφο ζε νκΪδεο πςεινχ επηπΫδνπ, νκΪδεο αζιεηηθψλ ηΪμεσλ θαη νκΪ-

δεο πξνεθεβηθάο ειηθέαο. Μαθξνπξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο ζηηο ειηθέεο αλΪπηπμεο. 

• Αηαινγά θαη θαηαιιειφηεηα ησλ παηθηψλ πεηνζθαέξηζεο. 

• Έιεγρνο, δνθηκαζέεο θαη κεηξάζεηο γηα ηελ ηερληθά θαη ηε θπζηθά θαηΪζηαζε ησλ παηθηψλ  

• Βξγαζηεξηαθφο Ϋιεγρνο θαη ζσκαηνκεηξηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ.  Βθηέκεζε ησλ δεδνκΫλσλ. 

• ΑηαθνξΫο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζηελ πεηνζθαέξηζε.  

• Οη θπζηνινγηθΫο βΪζεηο ησλ ελεξγεηψλ ζηελ πεηνζθαέξηζε.  

• Αηαηξνθά θαη απφδνζε ησλ παηθηψλ ζηελ πεηνζθαέξηζε.  

• Πξνπφλεζε ζε πςφκεηξν. Οη ηξαπκαηηζκνέ θαη ε πξφιεςά ηνπο ζηελ πεηνζθαέξηζε.  

• Πεηνζθαέξηζε γηα Ϊηνκα κε εηδηθΫο αλΪγθεο. Πεηνζθαέξηζε νξζέσλ  θαη θαζηζηψλ αηφκσλ 

κε αλαπεξέα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο ά πξνθνξηθΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Reeser, J., C., Bahr, R, Πεηνζθαέξηζε, Βπ. Π. Κνπληνχξεο, . Παπαδνπνχινπ, Ε.Ο.C, 2003. 

• ΜπεξγειΫο, Ν., Πξνπνλεηηθά πεηνζθαέξηζεο, Ώζάλα 1993 
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ΑΠ-479ΠΔ Οκαδηθή Σαθηηθή Πεηνζθαίξηζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ν. ΜπεξγειΫο 

 

Γηδαζθαιία:  Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ν. ΜπεξγειΫο, ΛΫθηνξαο Κ. Μπαξδνχθα 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ Ϋλλνηα θαη ε εθαξκνγά ησλ παξακΫηξσλ ηεο νκαδηθάο 

ηαθηηθάο: αγσληζηηθά ζχλζεζε, επηζεηηθΪ θαη ακπληηθΪ ζπζηάκαηα θαη ζηξαηεγηθά. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Έλλνηα θαη πεξηερφκελν ηεο νκαδηθάο ηαθηηθάο, ηεο ζηξαηεγηθάο θαη ησλ αγσληζηηθψλ ζπζ-

ηεκΪησλ. 

• Ανκά θαη ιεηηνπξγέα ηεο νκΪδαο. Σα αγσληζηηθΪ πξφηππα ζχκθσλα κε ηελ θαηνρά ά φρη ηνπ 

ζεξβέο (ΏγσληζηηθΪ χλδξνκα Ε θαη ΕΕ). 

• ΟκαδηθΪ ζπζηάκαηα θαη δνκηθΪ ζπζηαηηθΪ ηνπο θαηΪ ηα ζχλδξνκα Ε θαη ΕΕ. ΜνξθΫο πξνπφ-

λεζεο. Πεληακειά, ηεηξακειά, ηξηκειά θαη δηκειά ζπζηάκαηα ππνδνράο. Οκαδηθφ κπινθ. 

πζηάκαηα κπινθ. 

• Βπηζεηηθνέ ζπλδπαζκνέ. ΠαξΪγνληεο θαη θαλφλεο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ησλ παηθηψλ γηα ηε 

δεκηνπξγέα ζπλδπαζκψλ κε δχν, ηξεηο θαη ηΫζζεξηο παέθηεο.  

• ΜνξθΫο πξνπφλεζεο γηα ηελ εθκΪζεζε ησλ ζπζηεκΪησλ κπινθ. ΏκπληηθΪ ζπζηάκαηα.  

• ΜνξθΫο πξνπφλεζεο γηα ηελ νηθνδφκεζε ησλ ακπληηθψλ ζπζηεκΪησλ.  

• ηξαηεγηθΫο επέζεζεο θαη Ϊκπλαο. ΠξνζαξκνγΫο θαη νκαδηθά ηαθηηθά ζηελ αληέπαιε νκΪδα. 

• ΏγσληζηηθΫο ζπλζΫζεηο ησλ νκΪδσλ. ΏξρΫο θαη θαλφλεο γηα ηελ αγσληζηηθά ζχλζεζε. χλ-

ζεζε 4:0:2 θαη 5:0:1 κε κεξηθά ά απφιπηε εμεηδέθεπζε ζηνπο ξφινπο θαη ηε ζΫζε.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέεο. Γξαπηά θαη πξνθνξηθά παξνπζέαζε ησλ 

εξγαζηψλ ζην πιαέζην ηνπ καζάκαηνο ελψπηνλ ησλ θνηηεηψλ. ΓξαπηΫο ά πξνθνξηθΫο εμεηΪ-

ζεηο. 

 
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ειηλγθεξ Σ., Ώ. Power volleyball, 1986  

• Καηζηθαδέιιε, Α. Αγγεινλίδεο, Η., Κνπληνύξεο, Π., Λάτνο, Η. Πεηνζθαίξηζε, ηερληθή- ηαθηηθή 

2003  

• ΜπεξγειΫο, Ν., ΐφιιευ-Μπσι-Σερληθά (1993) 

• ΜπεξγειΫο, Ν., Σν ζχλδξνκν ΕΕ ζηελ πεηνζθαέξηζε, Πεηνζθαέξηζε 
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ΑΠ-480ΠΔ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Πεηνζθαίξηζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Ν. ΜπεξγειΫο, 

 

Γηδαζθαιία:  Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Ν. ΜπεξγειΫο, ΛΫθηνξαο Κ. Μπαξδνχθα 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:Πξαθηηθά εμΪζθεζε ζηελ εθαξκνζκΫλε πξνπφλεζε, ζηελ 

θαζνδάγεζε ηεο νκΪδαο θαη ζηε δηαηηεζέα αγψλσλ. Αεκηνπξγέα θαη αλΪιπζε εθαξκνζκΫλσλ 

πξνγξακκΪησλ πξνπφλεζεο ζε κνξθά δηαιΫμεσλ απφ ηνπο θνηηεηΫο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• πλνπηηθά αλαθνξΪ ζηηο ζεσξέεο ηεο θηλεηηθάο κΪζεζεο αλαθνξηθΪ κε ηα ραξαθηεξηζηηθΪ 

ησλ δεμηνηάησλ ηεο πεηνζθαέξηζεο θαη ζηηο αξρΫο ηεο πξνπφλεζεο. χζηεκα πξνπφλεζεο 

• Ανκά θαη πεξηερφκελν πξνπνλεηηθψλ κνλΪδσλ αλΪινγα κε ηνπο πξνπνλεηηθνχο ζηφρνπο.  

 Οξηζκφο ζεκΪησλ απφ: 

- Φπζηθά θαηΪζηαζε 

- Σερληθά 

- Οκαδηθά ηαθηηθά.  

- Αηεχζπλζε αγψλα 

- Παξνπζέαζε εξγαζηψλ ζε κνξθά ζεκηλαξένπ απφ ηε δηεζλά βηβιηνγξαθέα 

- ΏλΪιπζε ηεο εθαξκνζκΫλεο πξνπφλεζεο ζε κνξθά δηΪιεμεο. 
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Ώμηνιφγεζε ηεο πξνπνλεηηθάο δεηλφηεηαο ηνπ θνηηεηά κε 

βΪζε: ηνλ νξηζκφ ηνπ πξνπνλεηηθνχ ζηφρνπ, ηελ παξνπζέαζε ηνπ θηλεηηθνχ πξνηχπνπ, ην 

πεξηερφκελν θαη ηελ νξγΪλσζε ηεο πξνπφλεζεο, ηελ αλαηξνθνδφηεζε, ηελ παξνπζέα θαη 

πξνπνλεηηθφ ζηπι, ηνλ Ϋιεγρν ηεο απφδνζεο ησλ αζθνπκΫλσλ 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΜπεξγειΫο, Ν., Πξνπνλεηηθά πεηνζθαέξηζεο, Ώζάλα 1993 

• ΜπεξγειΫο, Ν., Πξνπφλεζε Παζαδφξνπ 1991 

• Bonnie, K., Cindy, G., Πεηνζθαέξηζε- βάκαηα γηα ηελ επηηπρέα, 2008 

• ΚαηζηθαδΫιιε, Ώ. Ώγγεινλέδεο, Ε., Κνπληνχξεο, Π., ΛΪτνο, Ε. Πεηνζθαέξηζε,-Μεζνδηθά δη-

δαζθαιέα, 2001 
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3.3.ε. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΥΔΙΡΟΦΑΙΡΙΖ»  

 

πληνληζηάο: Δπηθ. Καζεγεηήο Α. ΚαξξΪο 

 

ΑΠ-470ΥΔ Σερληθή Αλάιπζε Υεηξνζθαίξηζεο 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Δπηθ. Καζεγεηήο Α. ΚαξξΪο 

 

Γηδαζθαιία: Δπηθ. Καζεγεηήο  Α. ΚαξξΪο, Λέθηνξαο Α. Κνπηνπινύιεο,  ΜΫινο ΒΒΑΕΠ Π. 

Κνξνξφο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΏλΪιπζε ησλ Σερληθψλ ελεξγεηψλ θαη εθκΪζεζε ηεο ζσζ-

ηάο εθηΫιεζεο ησλ δεμηνηάησλ ηνπ παηρληδηνχ. Μεζνδνινγηθά πξνζΫγγηζε ησλ ηερληθψλ ζηνη-

ρεέσλ ζε Ϊκπλα θαη επέζεζε.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Μεραληθά θαη Κηλεζηνινγηθά αλΪιπζε ηερληθψλ ζηνηρεέσλ. 

• ΏλΪιπζε ζχλζεησλ θηλάζεσλ Ϊκπλαο, επέζεζεο. 

• ΏλΪιπζε θηλάζεσλ ηνπ Σεξκαηνθχιαθα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέεο, πξαθηηθά αμηνιφγεζε, γξαπηΫο εμεηΪζεηο, 

δηδαθηηθά ηθαλφηεηα. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΚαξξΪο Α., ΜπΪγηνο Ε., Κνπηνπινχιεο Ώ., Κνξνξφο Π., ΥΪληκπνι (1986) ΜπΪγηνο Ε., (1999) 

Δ Σερληθά ηεο Υεηξνζθαέξηζεο.  

• Januw Czerwwinski (1987) Σερληθά ΥΪληκπνι Ώζάλα.  

•ΠαξαζθεπΪο ., Παπιέδεο Β., Υαηδενξθαλφο Ώ., (1991) Δ Μεζνδνινγέα ηεο Υεηξνζθαέξη-

ζεο. 
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ΑΠ-471ΥΔ Πξνπνλεηηθή Υεηξνζθαίξηζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Δπηθ. Καζεγεηήο  Α. ΚαξξΪο  

 

Γηδαζθαιία: Δπηθ. Καζεγεηήο Α. ΚαξξΪο, Λέθηνξαο Α. Κνπηνπινύιεο, ΜΫινο ΒΒΑΕΠ Π. Κν-

ξνξφο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ηεο Βηδηθάο Πξνπνλεηηθάο ηεο Υεηξνζθαέξηζεο 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΐαζηθΫο αξρΫο ηεο πξνπφλεζεο ηεο Υεηξνζθαέξηζεο. 

• ΜΫζνδνη πξφπνλεζεο. 

• Ανκά ηεο πξνπφλεζεο. 

• Πξνγξακκαηηζκφο, ζρεδηαζκφο ηεο πξνπφλεζεο. 

• Πξνπφλεζε Φπζηθάο ΚαηΪζηαζεο ζηε Υεηξνζθαέξηζε. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέεο, γξαπηΫο εμεηΪζεηο, δηδαθηηθά ηθαλφηεηα. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Κνηδακαλέδεο Υ. (1992) Ώζιεηηθά πξνπφλεζε ζην ΥΪληκπνι, Θεζ/λέθε, Βθδφζεηο Υξηζην-

δνπιέδε. 

• Hans-Diter Trosse (2008) Βγρεηξέδην Υεηξνζθαέξηζεο Βθδφζεηο Ώζιφηππν.  
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ΑΠ-473ΥΔ Δηδηθά Θέκαηα Υεηξνζθαίξηζεο 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Γ‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Δπηθ. Καζεγεηήο Α. ΚαξξΪο,  

 

Γηδαζθαιία: Δπηθ. Καζεγεηήο Α. ΚαξξΪο , Λέθηνξαο Α. Κνπηνπινύιεο, ΜΫινο ΒΒΑΕΠ Π. 

Κνξνξφο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Δ ςπρνινγέα ηεο Υεηξνοθαέξηζεο 

Δ Φπρνινγέα ηεο θαζνδάγεζεο ηεο νκΪδνο - Παξαθνινχζεζε ηνπ αγψλα θαη ηεο πξνπφλε-

ζεο - ΜνξθΫο παξαθνινχζεζεο – Καηαλνκά ησλ ξφισλ κΫζα ζηελ νκΪδα – Σξφπνη θαζνδά-

γεζεο – ΠξνυπνζΫζεηο γηα ηελ θαζνδάγεζε ηεο νκΪδνο πνπ απαηηνχλ κΫζν ρξνληθφ δηΪζηε-

κα.  

• ΠαξΪγνληεο πνπ επεξεΪδνπλ ηελ ζχλζεζε ηεο νκΪδνο  

• ΚννπηζΪξηζκα (ηη πεξηιακβΪλεη ην θννπηζΪξηζκα) 

• Παξνπζέαζε ΏλΪιπζε ηνπ ηεηξαδηνπ  ηνπ πξνπνλεηά  

• Δ Υεηξνζθαέξηζε ζηελ παηδηθά ειηθέα  

• Δ Υεηξνζθαέξηζε ζην ζρνιεέν  

• Δ επηινγά ΣαιΫλησλ ζηε Υεηξνζθαέξηζε 

• Έιεγρνο αμηνιφγεζε Ώζιεηψλ Υεηξνζθαέξηζεο πςεινχ επηπΫδνπ 

• ΟξγΪλσζε αγψλσλ 

• Υεηξνζθαέξηζε επέ Ϊκκνπ (θαλφλεο, ηερληθά, ηαθηηθά πξνπφλεζε) 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέεο, ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Κνηδακαλέδεο Υ. (1992) Ώζιεηηθά Πξνπφλεζε ζην ΥΪληκπνι, Θεζ/λέθε : Βθδφζεηο Υξηζην-

δνπιέδε. 

• ΚαξξΪο Α., εκεηψζεηο γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο Υεηξνζθαέξηζεο Ώζάλα 2000. 
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ΑΠ-479ΥΔ Οκαδηθή Σαθηηθή Υεηξνζθαίξηζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Δπηθ. Καζεγεηήο Α. ΚαξξΪο,  

 

Γηδαζθαιία: Δπηθ. Καζεγεηήο Α. ΚαξξΪο, Λέθηνξαο Α. Κνπηνπινύιεο, ΜΫινο ΒΒΑΕΠ Π. Κν-

ξνξφο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ησλ Σαθηηθψλ ζηνηρεέσλ ζηελ Άκπλα θαη Βπέζε-

ζε. Βθαξκνγά εμεηδηθεπκΫλσλ επηζεηηθψλ θαη ακπληηθψλ ζπζηεκΪησλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΏλΪιπζε αηνκηθάο Σαθηηθάο  ζηνηρεέσλ Ϊκπλαο θαη επέζεζεο.  

• ΏλΪιπζε ηαθηηθάο ηκάκαηνο  Ϊκπλαο θαη επέζεζεο.  

• ΏλΪιπζε νκαδηθάο Σαθηηθάο επέζεζεο θαη Ϊκπλαο.  

• ΏκπληηθΪ θαη επηζεηηθΪ ζπζηάκαηα θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζάο ηνπο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέεο, πξαθηηθά αμηνιφγεζε, γξαπηΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΜπΪγηνο Ε. (2000)  Σαθηηθά Υεηξνζθαέξηζεο.  
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ΑΠ-480ΥΔ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Υεηξνζθαίξηζεο 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Δπηθ. Καζεγεηήο  Α. ΚαξξΪο 

 

Γηδαζθαιία: Δπηθ. Καζεγεηήο Α. ΚαξξΪο, Λέθηνξαο Α. Κνπηνπινύιεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Καζνδεγνχκελε εμ‘Ϊζθεζε Πξνπφλεζεο Υεηξνζθαέξηζεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγά πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ, θαηΪ ειηθέα θαη θχιν.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέεο, πξαθηηθά αμηνιφγεζε, δηδαθηηθά ηθαλφηεηα. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Κνηδακαλέδεο Υ. (1992) Ώζιεηηθά πξνπφλεζε ζην ΥΪληκπνι, Θεζ/λέθε, Βθδφζεηο Υξηζην-

δνπιέδε. 
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3.3.ζη. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΖ»  

 

πληνληζηήο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ώ. σηεξφπνπινο 

 

ΑΠ-470ΠΟ Σερληθή Αλάιπζε Πνδνζθαίξηζεο  

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ώ. σηεξφπνπινο 

 

Γηδαζθαιία: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ώ. σηεξφπνπινο, Καζεγεηέο Φ.Α. κε απόζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΏλΪπηπμε βαζηθψλ θαη εηδηθψλ ηερληθψλ δεμηνηάησλ, εθκΪ-

ζεζε κεζνδνινγέαο δηδαζθαιέαο ηεο πνδνζθαηξηθάο ηερληθάο, πξαθηηθά πξνπνλεηηθά εμΪζ-

θεζε ζεκαηηθψλ ελνηάησλ ηερληθάο, ζρεδηαζκφο πιΪλνπ βειηέσζεο ηερληθψλ δεμηνηάησλ. 

 
Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

Μεραληθά θαη θηλεζηνινγηθά αλΪιπζε ησλ ηερληθψλ δεμηνηάησλ, εκβΪζπλζε ζηελ βηνκεραλη-

θά αλΪιπζε ηερληθψλ δεμηνηάησλ, κεζνδνινγέα δηδαζθαιέαο ησλ ηερληθψλ δεμηνηάησλ, ε α-

λΪπηπμε ηεο ηερληθάο ζηηο αλαπηπμηαθΫο ειηθέεο, ε δηδαζθαιέα ηεο ηερληθάο ηνπ πνδνζθαέξνπ 

ζην ζρνιεέν, θΪζεηο θαη κΫζνδνη εθκΪζεζεο , ηερληθά ηεξκαηνθχιαθα, ν  ξφινο ηνπ επηπΫδνπ 

ηερληθάο θαηΪξηηζεο ζην ζρεδηαζκφ  ηεο ηαθηηθάο, αμηνιφγεζε ηερληθψλ δεμηνηάησλ, ην ηαιΫλ-

ην ζην ζχγρξνλν πνδφζθαηξν, ε ηερληθά ζηελ πξνπνλεηηθά κνλΪδα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο θαη πξαθηηθΫο εμεηΪζεηο, εθπφλεζε εξγαζηψλ 

θαηΪ ζεκαηηθά ελφηεηα, αλαζθφπεζε  ζρεηηθάο βηβιηνγξαθέαο θαη παξνπζέαζε εξγαζηψλ, 

δηδαθηηθά ηθαλφηεηα ζηελ πξνπφλεζε ηερληθάο . 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• «ΣΟ ΠΟΑΟΦΏΕΡΟ» Ώξ.σηεξφπνπινο, Β. Μπεθξάο, Ώλη. Σξαπιφο, Α.ΜπαιΪθαο, 

Γ.Σζατλεο, Ώ νπγιάο, Υ.Γειελέηζαο,Γ Καξαγηψξγνο, Α Γεσξγνχιηαο  (2003), ΐ΄ Ϋθδνζε, 

ΣειΫζξηνλ, Ώζάλα 

•  «ΠΡΟΠΟΝΔΕΟΛΟΓΕΏ ΠΟΑΟΦΏΕΡΟΤ»: Ώξ.σηεξφπνπινο, Β. Μπεθξάο (2007), εθδφζε-

ηο ΣειΫζξηνλ,Ώζάλα 

• Πνδφζθαηξν -ΐάκαηα γηα ηελ επηηπρέα JOSEPH A LUXBACHER (2008),Μετάυραση 

επηκΫιεηα Π.ΝΪηζεο,Ώ Παηζηανχξαο, Βθδφζεηο Υξηζηνδνπιέδε Θεζ/θε 
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ΑΠ-471ΠΟ Πξνπνλεηηθή Πνδνζθαίξηζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ώ. σηεξφπνπινο 

 

Γηδαζθαιία: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ώ. σηεξφπνπινο, Καζεγεηέο Φ.Α. κε απόζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Καζνδεγνχκελε πξαθηηθά εμΪζθεζε πξνπνλεηηθάο, γλψζε 

ησλ πξνζαξκνγψλ θαηΪ ηελ πξνπφλεζε θπζηθάο θαηΪζηαζεο, εθκΪζεζε ελλνηψλ θαη ρα-

ξαθηεξηζηηθψλ εμεηδηθεπκΫλεο πξνπνλεηηθάο θπζηθάο θαηΪζηαζεο, ζρεδηαζκφο  πξνπνλεηη-

θψλ θχθισλ, αλΪπηπμε ,ζθνπφο θαη εθαξκνγά ζχγρξνλνπ αζθεζηνινγένπ παξακΫηξσλ θπ-

ζηθάο θαηΪζηαζεο, 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

ΏξρΫο πξνπφλεζεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο, θπζηνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ πνδνζθαηξηζ-

ηψλ/ηξηψλ,εηάζηνο πξνγξακκαηηζκφο  πξνπφλεζεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο ζε πεξηφδνπο θαη 

θχθινπο, κεηαβαηηθά πεξένδνο ζην πνδφζθαηξν, καθξφθπθινο,  κεζφθπθινο, κηθξφθπθινο, 

δνκά πξνπνλεηηθάο κνλΪδαο, αληνρά θαη εηδηθά αληνρά πνδνζθαέξνπ, ε ηαρχηεηα θαη ε ηα-

ρπδχλακε ζην πνδφζθαηξν, δχλακε θαη κνξθΫο ηεο, επιπγηζέα, λεπξνκπτθά ζπλαξκνγά ζην 

πνδφζθαηξν, κΫζνδνη πξνπφλεζεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο, αμηνιφγεζε απφδνζεο  θπζηθάο 

θαηΪζηαζεο πνδνζθαηξηζηψλ, πεξηνδηθφηεηα πξνπφλεζεο, ππεξπξνπφλεζε, θνξκΪξηζκα 

νκΪδαο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά  αμηνιφγεζε  πξνπνλεηηθάο, ελεξγφο ζπκκεην-

ρά ζηελ εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα, γξαπηΫο εμεηΪζεηο, γξαπηΫο εξγαζέεο  θαηΪ ζεκαηηθά ελφηε-

ηα, παξνπζέαζε εξγαζηψλ. 

 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

•  Πξνγξακκαηηζκφο Πξνεηνηκαζέα νκΪδσλ Ώ. Αφθαο,  ΚΫιιεο, Α. ΛηΪπεο, Υ. Μηραειέδεο, 

Ώ.Παπαξγπξένπ, Κ. Σεικεηέδεο (1997) Βθδφζεηο ΏΛΣΟ Θεζ/θε 

• Πξνπνλεηηθά – Φπζηθά θαηΪζηαζε πνδνζθαέξνπ J Weineck (1997) Βθδφζεηο ΏΛΣΟ 

Θεζ/θε 

• Πξνπφλεζε Φπζηθάο θαηΪζηαζεο ζην πνδφζθαηξν J.Bangbo (1994) Βπηζηεκνληθά επηκΫ-

ιεηα Κ.Μαλδξνχθαο Θεζ/θε 
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ΑΠ-473ΠΟ Δηδηθά Θέκαηα Πνδνζθαίξηζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Γ‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ώ. σηεξφπνπινο 

Γηδαζθαιία: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ώ. σηεξφπνπινο, Καζεγεηέο Φ.Α. κε απόζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Βπηζηεκνληθά πξνζΫγγηζε ηνπ αζιάκαηνο ηεο πνδνζθαέξη-

ζεο, εξγνκεηξηθά αμηνιφγεζε πνδνζθαηξηζηψλ, πξνεηνηκαζέα θαη επηπηψζεηο ηεο πξνπφλε-

ζεο θαη ηνπ αγψλα ζε ηδηαέηεξεο ζπλζάθεο, εθκΪζεζε ελλνηψλ θαη δεηεκΪησλ θπζηνινγέαο, 

βηνρεκεέαο θαη εξγνθπζηνινγέαο ζην πνδφζθαηξν, ζχλδεζε ηνπ πνδνζθαέξνπ κε εμεηδηθεπ-

κΫλα επηζηεκνληθΪ πεδέα ηεο  ςπρνινγέαο, δηνέθεζεο, δηαηηνινγέαο αζιεηηαηξηθάο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

Πξνπφλεζε  πνδνζθαέξνπ θαη πςφκεηξν, πξναγσληζηηθφο Ϋιεγρνο πνδνζθαηξηζηψλ, δηαη-

ξνθά θαη πνδφζθαηξν, ζεξκνξξχζκηζε, πξφζιεςε πγξψλ, ειεθηξνιχηεο ,θπζηνινγέα πν-

δνζθαέξνπ, εξγαζηεξηαθφο, βηνρεκηθφο θαη ελδπκαηηθφο Ϋιεγρνο ζηνπο πνδνζθαηξηζηΫο 

,εξγνκεηξηθά αμηνιφγεζε πνδνζθαηξηζηψλ, επηπηψζεηο ηνπ αγψλα πνδνζθαέξνπ ζηνπο δεέθ-

ηεο ηεο απφδνζεο, κπτθάο βιΪβεο, θαη θιεγκνλάο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, ηδηαηηεξφηεηεο παη-

δηθνχ πνδνζθαέξνπ, ςπρνινγηθΫο θαη ςπρνθηλεηηθΫο απαηηάζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ πνδνζθαέ-

ξνπ, δηΫγεξζε, ζηξεο θαη Ϊγρνο θαη πνδνζθαηξηθά απφδνζε, δηνέθεζε πνδνζθαηξηθνχ ηκά-

καηνο – κνξθΫο εγεζέαο, ηξαπκαηηζκνέ ζην πνδφζθαηξν θαη Ϊκεζε αληηκεηψπηζε, ελεξγεηα-

θΪ ππνζηξψκαηα θαη πεγΫο ελΫξγεηαο ,κπτθά ιεηηνπξγέα θαη πνδφζθαηξν. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο, εθπφλεζε εξγαζηψλ θαηΪ ζεκαηηθά 

ελφηεηα, αλαζθφπεζε  ζρεηηθάο βηβιηνγξαθέαο θαη παξνπζέαζε εξγαζηψλ, παξαθνινχζεζε  

εηδηθψλ ζεκηλαξέσλ. 
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• «ΣΟ ΠΟΑΟΦΏΕΡΟ» Ώξ.σηεξφπνπινο, Β. Μπεθξάο, Ώλη. Σξαπιφο, Α.ΜπαιΪθαο, 

Γ.Σζατλεο, Ώ νπγιάο, Υ.Γειελέηζαο,Γ Καξαγηψξγνο, Α Γεσξγνχιηαο  (2003), ΐ΄ Ϋθδνζε, 

ΣειΫζξηνλ, Ώζάλα 

•  «ΠΡΟΠΟΝΔΕΟΛΟΓΕΏ ΠΟΑΟΦΏΕΡΟΤ»: Ώξ.σηεξφπνπινο, Β. Μπεθξάο (2007), εθδφζε-

ηο ΣειΫζξηνλ,Ώζάλα 

• Σα καζεκαηηθΪ ηνπ πνδνζθαέξνπ ΚΒΝ ΐΡΏΤ(2006) Ώζάλα 

• Πνδφζθαηξν Bjorn Ekdlom(2009). Γελ.ΒπηκΫιεηα: Ώ.σηεξφπνπινο Βθδφζεηο Παζραιέ-

δεο,Ώζάλα 

 

ΑΠ-479ΠΟ Οκαδηθή Σαθηηθή Πνδνζθαίξηζεο  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ώ. σηεξφπνπινο 

 

Γηδαζθαιία: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ώ. σηεξφπνπινο, Καζεγεηέο Φ.Α. κε απόζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε   πξνπφλεζεο   νκαδηθάο ακπληηθάο θαη επηζεηη-

θάο ηαθηηθάο ,εθαξκνγά ,ζχγθξηζε θαη αληηκεηψπηζε ζπζηεκΪησλ ,κεζνδνινγηθά πξνζΫγγηζε 

θαη δηδαζθαιέα ζχλζεησλ ηαθηηθψλ δεηεκΪησλ. 

 

 
Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

Αηδαζθαιέα βαζηθψλ αξρψλ Ϊκπλαο θαη επέζεζεο, εθκΪζεζε ζπζηεκΪησλ παηρληδηνχ, ζχζ-

ηεκα 4-4-2,   3-5-2, 3-4-3 ,3-4-1-2, 4-2-3-1, ακπληηθά θαη επηζεηηθά ηαθηηθά ππννκΪδσλ, κνλν-

καρέεο (1:1), ζπλεξγαζέα ζην 2:1,αηνκηθά ακπληηθά θαη επηζεηηθά ηαθηηθά, βαζηθΫο αξρΫο Ϊκπ-

λαο ρψξνπ, αληεπέζεζε, δεκηνπξγέα ρψξνπ, δηαηάξεζε κπΪιαο, εληζρπκΫλε Ϊκπλα, 

pressing,δηπιφ καξθΪξηζκα, ζπλνρά,  παηρλέδη  απφ ηα Ϊθξα, δηΪζπαζε Ϊκπλαο κε δηπιά 

κεηαβέβαζε «1-2», εηδηθΫο θαηαζηΪζεηο ππεξαξηζκέαο θαη νιηγαξηζκέαο, δεκηνπξγέα ηειηθψλ 

θΪζεσλ, εηδηθά ηαθηηθά «ζηαηηθψλ» θΪζεσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εξγαζέεο  θαηΪ ζεκαηηθά ελφηεηα, αλαζθφπεζε 

βηβιηνγξαθέαο, πξαθηηθά αμηνιφγεζε, ελεξγφο ζπκκεηνρά ζηελ εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέ-

α,γξαπηΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

•  «ΣΏΚΣΕΚΔ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΑΟΦΏΕΡΟ» Ώ.Zauli (2003),  Βπηζηεκνληθά επηκΫιεηα 

Ώξ.σηεξφπνπινο, ΐ. ΐνχδαο, εθδφζεηο Ώζιφηππν,Ώζάλα 

•  Σαθηηθά- Ϊκπλα ρψξνπ Ο.Βκκαλνπειέδεο,Α ΛηΪπεο,Υ.Μηραειέδεο,ΐ.Μνχγηνο,Κ. Σεικεηέδεο 

(1997) Βθδφζεηο ΏΛΣΟ,Θεζζαινλέθε 

•  120 παηρλέδηα θαη ζπλδπαζκνέ ζηελ επέζεζε θαη Ϊκπλα R.Mayer.(1994) Βπηζ-

ηεκ.ΒπηκΫιεηα Νέθηαο Σψλεο Βθδφζεηο ΏΛΣΟ 

•  «ΒΓΥΒΕΡΕΑΕΟ ΠΟΑΟΦΏΕΡΟΤ» Ώξ.σηεξφπνπινο, Ε.Γθέζεο, Β. Μπεθξάο, 

Ξ.Κσλζηαληηλέδνπ, Μ.ΚαζΫηα, Ώ ΓΫξβα, Α.Παληαδάο.(2005), ΐ΄Έθδνζε, ΣειΫζξηνλ, Ώζάλα 

 

 

ΑΠ-480ΠΟ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Πνδνζθαίξηζεο  
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ώ. σηεξφπνπινο 

 

Γηδαζθαιία: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ώ. σηεξφπνπινο, Καζεγεηέο Φ.Α. κε απόζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: 

Αηδαθηηθά θαη παηδαγσγηθά ηθαλφηεηα πξνπνλεηά ,αξρΫο δηδαζθαιέαο πξνπφλεζεο ηαθηηθάο, 

νξγΪλσζε πξνπφλεζεο ,θννπηζΪξηζκα ,δηΪθξηζε θΪζεσλ παηρληδηνχ θαη πξνπνλεηηθΫο 

ππνδεέμεηο, δεκηνπξγέα πξνπνλεηηθψλ κνλΪδσλ γηα βειηέσζε ησλ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ 

ηαθηηθψλ  δεμηνηάησλ, πξνγξακκαηηζκφο  ηεο  πξνπφλεζεο ηαθηηθάο, θαζνδεγνχκελε πξνπν-

λεηηθά εμΪζθεζε 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

 Ο ξφινο ηνπ πξνπνλεηά ζηε δηδαθηηθά ηεο πξνπφλεζεο ηαθηηθάο, πξνζσπηθφηεηα θαη παη-

δαγσγηθά ηθαλφηεηα ηνπ πξνπνλεηά, ε ζηξαηεγηθά θαη ν ξφινο ηνπ πξνπνλεηά πξηλ θαη θαηΪ 

ηε δηΪξθεηα ηνπ πνδνζθαηξηθνχ αγψλα ,πξνεηνηκαζέα θαη δηαρεέξηζε παηρληδηνχ , αληηκεηψ-

πηζε απξφβιεπησλ παξαγφλησλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ αγψλα, θαζνδάγεζε νκΪδαο, αλΪιπ-

ζε αγψλα, Ϋιεγρνο απφδνζεο παηθηψλ,  ―scouting‖,δηαρεέξηζε νκΪδαο θαη επηινγά πνδνζθα-

ηξηζηψλ.κεζνδνινγέα πξνπφλεζεο κε αγσληζηηθΪ ηεηξΪγσλα θαη αγσληζηηθΪ παηρλέδηα, κε-

ζνδνινγέα πξνπφλεζεο  θαη αζθεζηνιφγην πξννδεπηηθάο αχμεζεο ηεο δπζθνιέαο, απφ ην 

ζρνιεέν Ϋσο ηνλ επαγγεικαηέα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά  πξνπνλεηηθάο αμηνιφγεζεο θαη δηδαθηηθάο  

ηθαλφηεηαο, ελεξγφο ζπκκεηνρά ζηελ εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα, γξαπηΫο εμεηΪζεηο, εξγαζέεο 

θαηαγξαθάο αγσληζηηθάο απφδνζεο θαη ζπιινγάο ζηνηρεέσλ αγψλσλ, εξγαζέεο κεζνδνινγέ-

αο ζεκαηηθψλ πξνπνλεηηθψλ ελνηάησλ. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

•  Πνδφζθαηξν ζην ζηαπξνδξφκη ησλ κεζφδσλ Joseph Mercier (1995) Βπηζηεκ.επηκΫιεηα 

Ώ.σηεξφπνπινο, Α ΓξεγνξηΪδεο. ΓξαθηθΫο ΣΫρλεο Π. Νηθιάο  Ώζάλα  

•  Πξνπφλεζε πνδνζθαέξνπ W.Kνck,D Krauspe,(1991) Βπηζη. Βπηκ.ΑξΪκπεο Κ. Βθδφζεηο 

ΏΛΣΟ. Θεζζαινλέθε 

•  Πνδφζθαηξν απφ ην ζρνιεέν….ζηηο νκνζπνλδέεο.Corbeau J (1998) Βπηζηεκ.ΒπηκΫιεηα 

σηεξφπνπινο Ώ, ΓξεγνξηΪδεο Α. ΓξαθηθΫο ΣΫρλεο Π. Νηθιάο  Ώζάλα 

 

3.3.δ. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΖ»  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

 

ΑΠ-470ΑΝ Σερληθή Αλάιπζε Αληηζθαίξηζεο  

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώγγεινλέδεο 

 

Γηδαζθαιία: Λέθηνξαο Ν. Γξίβαο, Καζεγεηέο Φ.Α. κε απόζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Πεξηγξαθά θαη αλΪιπζε ηεο ηερληθάο ησλ βαζηθψλ θηππε-

κΪησλ. ΜΫζνδνη γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο βαζηθάο ηερληθάο. ΒθαξκνγΫο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξέα ηνπ αζιάκαηνο                                                                                                                                                                                          

• ΠαξΪγνληεο πνπ επεξεΪδνπλ ην Ϊζιεκα ηεο αληηζθαέξηζεο                                                                                                             

• Οξηζκφο ηεο ηερληθάο. Κχξηα ελΫξγεηα θαη δεπηεξεχνπζεο ελΫξγεηεο  ηερληθάο 

• ΦΪζεηο θηππάκαηνο 

•Σερληθά αλΪιπζε ησλ ζηΪζεσλ, ησλ ιαβψλ θαη ησλ κεηαθηλάζεσλ                                                                                                                              

• Σερληθά αλΪιπζε ηνπ θφξραλη  

• Σερληθά αλΪιπζε ηνπ κπΪθραλη                                                                                                                                                                             

• Σερληθά αλΪιπζε ηνπ βνιΫ  

• Σερληθά αλΪιπζε ηνπ ζεξβέο  

• Σερληθά αλΪιπζε ηνπ ξεηνχξ    

• Σερληθά αλΪιπζε ηεο ινκπ 

• Σερληθά αλΪιπζε ηνπ ζκΪο 

• Ώμηνιφγεζε ηεο ηερληθάο 

.  
Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο θαη πξαθηηθΫο εμεηΪζεηο.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Brown, J. Ώληηζθαέξηζε ΐάκαηα γηα ηελ επηηπρέα, Υξηζηνδνπιέδε, Θεζζαινλέθε 2008 

• Ανπβάο, .. Σν ΣΫληο, Art Work, Ώζάλα, 2006 

 

 

 

 

 

ΑΠ-471ΑΝ Πξνπνλεηηθή Αληηζθαίξηζεο  
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώγγεινλέδεο 

 

Γηδαζθαιία: Λέθηνξαο Ν. Γξίβαο, Καζεγεηέο Φ.Α. κε απόζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΐαζηθΫο αξρΫο θαη εθαξκνζκΫλεο κνξθΫο πξνπφλεζεο, κε 

ζθνπφ ηελ ζεκειέσζε, βειηέσζε θαη κεγηζηνπνέεζε ηεο  επέδνζεο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Δ ηθαλφηεηα επέδνζεο ζηελ αληηζθαέξηζε 

• ΠαξΪγνληεο επέδνζεο. Ρφινο θαη ζρΫζε ηερληθάο – ηαθηηθάο θαη θπζηθάο θαηΪζηαζεο 

• ΥαξαθηεξηζηηθΪ, Ϋλλνηα, ζθνπφο, παξΪγνληεο ηεο πξνπφλεζεο .  

• ΠαηδαγσγηθΫο παξΪκεηξνη ηεο πξνπφλεζεο. ΏξρΫο, ζηφρνη, κΫζνδνη. 

• ΐηνινγηθΫο παξΪκεηξνη ηεο πξνπφλεζεο. Πξνπνλεηηθά επηβΪξπλζε θαη πξνζαξκνγά. 

• ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο δχλακεο.  

• ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο ηαρχηεηαο. 

• ΜΫζνδνη γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο αληνράο 

• Ανκά καθξνρξφληνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ αληηζθαέξηζε                                                                                                       

• Πεξηνδηθφηεηα ηεο πξνπφλεζεο. Βηάζηνο πξνγξακκαηηζκφο θαη πξνπνλεηηθνέ θχθινη 

• Πξνπνλεηηθά κνλΪδα - νξγΪλσζε καζάκαηνο  

• Οξηζκφο ηαθηηθάο θαη ηαθηηθψλ ελεξγεηψλ ζηελ αληηζθαέξηζε 

• Σαθηηθά απινχ - δηπινχ 
 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο, εξγαζέεο 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Μαββέδεο, Ώ.. Αηδαζθαιέα θαη Πξνπφλεζε ζην ΣΫληο, Ώζάλα, Έιιελ, 2000                                                                           

• Γξέβαο, Ν. θαη ΜΪληεο, Κ.  Δ Σαθηηθά ηνπ ΣΫληο Θεσξέα θαη ΠξΪμε, Θεζζαινλέθε, ΚΪξνινο, 

1996 

• Γξέβαο Ν., Γαρνπνχινπ Β., ΚακπΪο Ώ. θαη ΜΪληεο Κ., (1996), ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ ΔΝΗΑΗΟ 

ΠΡΟΠΟΝΖΣΗΚΟ ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΓΓΏ, Ώζάλα, 1996 

 

ΑΠ-472ΑΝ Μεζνδνινγία Γηδαζθαιίαο Αληηζθαίξηζεο  

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώγγεινλέδεο 

 

Γηδαζθαιία: Λέθηνξαο Ν. Γξίβαο, Καζεγεηέο Φ.Α. κε απόζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΓεληθΫο θαη εηδηθΫο κΫζνδνη δηδαζθαιέαο ηεο Ώληηζθαέξηζεο. 

Ο ξφινο ηνπ πξνπνλεηά 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΒηδηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ  ηεο αληηζθαέξηζεο                                                                                                                               

• ΑηαθνξΫο παηγληδν-θεληξηθάο θαη ηερληθν-θεληξηθάο κεζφδνπ δηδαζθαιέαο                                                                                          

• ΜεζνδηθΫο αξρΫο δηδαζθαιέαο                                                                                                                                                        

• Μεζνδνινγέα δηδαζθαιέαο αξραξέσλ αζιεηψλ                                                                                                                                

• Θεκειηψδεηο ηθαλφηεηεο ηερληθάο                                                                                                                                                 

• Ο ξφινο θαη ηα θαζάθνληα ηνπ πξνπνλεηά                                                                                                                                           

• ΑηαθνξεηηθΪ ζηπι πξνπνλεηά                                                                                                                                                                     

• Βέδε ηξνθνδνζέαο                                                                                                                                                                                         

• Ώηνκηθφ θαη νκαδηθφ κΪζεκα                                                                                                                                                       

• ΑηΪγλσζε θαη δηφξζσζε ιαζψλ                                                                                                                                              

• ΏγσληζηηθΫο κνξθΫο θαη πξσηαζιάκαηα αληηζθαέξηζεο  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο  εμεηΪζεηο. Βξγαζέεο - γξαπηά θαη πξνθνξηθά 

παξνπζέαζε ησλ εξγαζηψλ ζην πιαέζην ηνπ καζάκαηνο ελψπηνλ ησλ θνηηεηψλ. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• International Tennis Federation, Παέμε ΣΫληο, Ώζάλα, ΒΦΟΏ, 1998   

• Ανπβάο, .. Σν ΣΫληο, Art Work, Ώζάλα, 2006  

•Γξέβαο Ν., Γαρνπνχινπ Β., ΚακπΪο Ώ. θαη ΜΪληεο Κ., (1996), ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ ΔΝΗΑΗΟ 

ΠΡΟΠΟΝΖΣΗΚΟ ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΓΓΏ, Ώζάλα, 1996 

 

 

 

 

 

ΑΠ-473ΑΝ Δηδηθά Θέκαηα Αληηζθαίξηζεο  
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Δ‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώγγεινλέδεο 

 

Γηδαζθαιία: Λέθηνξαο Ν. Γξίβαο, Καζεγεηέο Φ.Α. κε απόζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Παξνρά εμεηδηθεπκΫλεο γλψζεο θαη ελέζρπζε ηεο επηζηεκν-

ληθάο θαηΪξηηζεο ησλ θνηηεηψλ.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Καλνληζκνέ αληηζθαέξηζεο 

• Βμνπιηζκφο θαη ν ξφινο ηνπ ζηελ ζχγρξνλε αληηζθαέξηζε 

• Φπρνινγηθά πξνεηνηκαζέα . 

• ΑηαθνξΫο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζηελ αληηζθαέξηζε.   

• Οη ηξαπκαηηζκνέ θαη ε πξφιεςά ηνπο ζηελ αληηζθαέξηζε .  

• Αηαηξνθά ζηελ αληηζθαέξηζε 

• Ώληηζθαέξηζε θαη αζιεηηθφ κΪξθεηηλγθ  

• ΟξγΪλσζε  πξσηαζιεκΪησλ 

• Ο φξνο ηαιΫλην ζηελ αληηζθαέξηζε 

• Ο ξφινο θαη ε ζπκπεξηθνξΪ ησλ γνλΫσλ ζηελ αληηζθαέξηζε 

• Μπηηο ηΫληο 

• Ώληηζθαέξηζε γηα Ϊηνκα κε αλαπεξέεο  

• Ώζιάκαηα ξαθΫηαο  

 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο, εξγαζέεο 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Ανπβάο, . θαη Σξαπιφο, Ώ., Μεγηζηνπνέεζε ηεο Εθαλφηεηαο Βζηέαζεο ηεο Πξνζνράο, Ώζά-

λα, 2000                                                                 

• Καλνληζκνέ Ώληηζθαέξηζεο, ΒΦΟΏ, 2006  

 

 

 

 

ΑΠ-480ΑΝ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Αληηζθαίξηζεο  

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώγγεινλέδεο 

 

Γηδαζθαιία: Λέθηνξαο Ν. Γξίβαο, Καζεγεηέο Φ.Α. κε απόζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Πεξηγξαθά θαη αλΪιπζε ηεο ηερληθάο ησλ εηδηθψλ θηππεκΪ-

ησλ. ΜΫζνδνη γηα ηελ ηειεηνπνέεζε ηεο εηδηθάο ηερληθάο. ΒθαξκνγΫο 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Οξηζκφο θαη Ϋλλνηα ηεο πεξηζηξνθάο (ζπηλ). Βέδε πεξηζηξνθάο 

• Σερληθά αλΪιπζε ησλ ηνπ ζπηλ θαη ζιατο θφξραλη.  

• Σερληθά αλΪιπζε ησλ ηνπ ζπηλ θαη ζιατο κπΪθραλη  

• Σερληθά αλΪιπζε ησλ ληξΪτβ θαη ληεκέ βνιΫ  

• Σερληθά αλΪιπζε ησλ ηνπ ζπηλ θαη ζιατο ζεξβέο  

• Σερληθά αλΪιπζε ηνπ ληξνπ ζνη 

• Σερληθά αλΪιπζε ηεο  ηνπ ζπηλ ινκπ 

• Σερληθά αλΪιπζε ηνπ κπΪθραλη ζκΪο                                                                                                                                              

• Παξαηάξεζε θαη αλΪιπζε αγψλσλ                                                                                                                                                         

• Καηαγξαθά θαη παξνπζέαζε ζηαηηζηηθψλ παξακΫηξσλ αγψλσλ 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο θαη πξαθηηθΫο εμεηΪζεηο. Πξαθηηθά εμΪζθεζε 

ζηελ εθαξκνζκΫλε πξνπφλεζε, ζηελ νξγΪλσζε/ζπκκεηνρά πξσηαζιεκΪησλ θαη ζηε δηαηηε-

ζέα αγψλσλ.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Brown, J. Ώληηζθαέξηζε ΐάκαηα γηα ηελ επηηπρέα, Υξηζηνδνπιέδε, Θεζζαινλέθε 2008 

• Ανπβάο, .. Σν ΣΫληο, Art Work, Ώζάλα, 2006 
 

 

 

 

 

 

 

3.3.ε. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΡΑΠΔΕΙΑ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΖ»  
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ΑΠ-470ΔΑ Σερληθή Αλάιπζε Δπηηξαπέδηαο Αληηζθαίξηζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώγγεινλέδεο 

 

Γηδαζθαιία: ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Ώ. Μαθξάο, Καζεγεηέο Φ.Α. κε απόζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ηεο ηερληθάο θαη κεραληθάο, αλΪιπζε ησλ βαζη-

θψλ θηππεκΪησλ ζε πξνρσξεκΫλν επέπεδν.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: Εζηνξέα ηνπ αζιάκαηνο – Βιιεληθά – Βπξσπατθά – Παγθφζκηα. 

• Οξηζκφο ηεο ηερληθάο ζην Ϊζιεκα. 

• ΦΪζεηο θηππεκΪησλ. 

• Σερληθά αλΪιπζε ηνπ πηαζέκαηνο ηεο ξαθΫηνο. 

• Σερληθά αλΪιπζε ηνπ θνξραλη. 

• Σερληθά αλΪιπζε ηνπ κπαθραλη. 

• Σερληθά αλΪιπζε ηνπ ζεξβέο. 

• Σερληθά ηεο θνθηάο κπαιηΪο απφ θνξραλη-κπαθραλη. 

• Σερληθά ηνπ ζπέλ απφ θνξραλη-κπαθραλη. 

• Σερληθά ηνπ κπινθ απφ θνξραλη-κπαθραλη. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο θαη πξαθηηθΫο εμεηΪζεηο.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

•  Tischtennis – Lehrplan Ralf Michaelis / Martin Sklorz – Technik 1-1982. 

• Wie wird man Nzi im Tischtennis 2 Glenn Osth / Jens Felke – 1992. 

• ΒπηηξαπΫδηα Ώληηζθαέξηζε απφ ην Ώ Ϋσο ην Χ Μεζζάλεο Α. -1997. 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠ-471ΔΑ Πξνπνλεηηθή Δπηηξαπέδηαο Αληηζθαίξηζεο  

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώγγεινλέδεο 

 

Γηδαζθαιία: ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Ώ. Μαθξάο, Καζεγεηέο Φ.Α. κε απόζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΐαζηθΫο αξρΫο θαη εθαξκνζκΫλεο κνξθΫο πξνπφλεζεο κε 

ζθνπφ ηελ ζεκειέσζε, βειηέσζε θαη κεγηζηνπνέεζε ηεο επέδνζεο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΥαξαθηεξηζηηθΪ, Ϋλλνηα, ζθνπφο, παξΪγνληεο ηεο πξνπφλεζεο. 

• ΠαηδαγσγηθΫο παξΪκεηξνη ηεο πξνπφλεζεο : αξρΫο, κΫζα θαη κΫζνδνη αηνκηθάο ηερληθάο, 

ηαθηηθάο θαη ζπζηεκΪησλ. 

• Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ πξνπνλεηηθνχ Ϋξγνπ – πξνεηνηκαζέα αγψλσλ, κεηαβαηηθά πεξένδνο 

– Πξνπνλεηηθφ πξφγξακκα ζην ζσκαηεέν. 

• Εδηαηηεξφηεηεο πξνπφλεζεο αλδξψλ – γπλαηθψλ – παηδηψλ θαη εθάβσλ. 

• ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο – βνεζεηηθΪ κΫζα πξνπνλεηηθάο. 

• Φπρνινγηθά πξνεηνηκαζέα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο θαη πξαθηηθά παξνπζέα ζε πξνπφλε-

ζε νκΪδσλ – παξαθνινχζεζε αγψλσλ. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Tischtennis – Lehrplan Ralf Michaelis / Martin Sklorz – Theorie 4-1982  

• Tischtennis – Lehrplan Jochen Leib / Jurgen Wolf Training and wettkamf 3-1982 

• Θεσξέα ηεο ηαθηηθάο ζηελ ΒπηηξαπΫδηα Ώληηζθαέξηζε Ν.Κσζηφπνπινο -1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠ-472ΔΑ Μεζνδνινγία Γηδαζθαιίαο Δπηηξαπέδηαο Αληηζθαίξηζεο  
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώγγεινλέδεο 

 

Γηδαζθαιία: ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Ώ. Μαθξάο, Καζεγεηέο Φ.Α. κε απόζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΓεληθΫο θαη εηδηθΫο κΫζνδνη δηδαζθαιέαο ηεο επηηξαπΫδηαο 

αληηζθαέξηζεο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

•  ΜεζνδηθΫο αξρΫο δηδαζθαιέαο. 

•  Μεζνδηθά δηδαζθαιέα βαζηθάο ηερληθάο.  

•  ΜΫζνδνη – ηξφπνη δηφξζσζεο ιαλζαζκΫλσλ θηλάζεσλ. 

•  ΏγσληζηηθΫο κνξθΫο θαη πξσηΪζιεκα ΒπηηξαπΫδηαο Ώληηζθαέξηζεο. 

•  Πξνπφλεζε κε Ρνκπφη θαη θνχηα. 

• ΑηΪθνξεο αζθάζεηο κε κπΪια θαη ρσξέο γηα εηδέθεπζε ηνπ ρψξνπ γηα ηα αξρΪξηα παηδηΪ.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο – εξγαζέεο – παξνπζέεο ζε θιηκΪθηα 

πξνεζληθψλ νκΪδσλ..  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

•  Tischtennis – Lehrplan Wermez Heissing Methodic 2-1982 

•  1014 Spiel – und ubungsformen In Tischtennis 2005. 

• Table Tennis in Schools Program Australia – 2002. 

• Neve Tischtennis – Lehre Gunter Stierle 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠ-473ΔΑ Δηδηθά Θέκαηα Δπηηξαπέδηαο Αληηζθαίξηζεο  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 84 100 4 2 Δ‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώγγεινλέδεο 

 

Γηδαζθαιία: ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Ώ. Μαθξάο, Καζεγεηέο Φ.Α. κε απόζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒμεηδηθεπκΫλε γλψζε θαη ελέζρπζε ηεο επηζηεκνληθάο θα-

ηΪξηηζεο ησλ θνηηεηψλ.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Καλνληζκνέ δηεζλψλ θαη εζσηεξηθψλ δηνξγαλψζεσλ.  

•  Αηαηηεζέα – ζχζηεκα επέζπεπζεο – δηπιΪ αγσλέζκαηα. 

•  Ώζιεηηθφο εμνπιηζκφο. 

•  Φχιια αγψλσλ – νκαδηθΪ – αηνκηθΪ.  

• Αηαηξνθά. 

• Αειηέα αζιεηψλ – ηαηξηθά παξαθνινχζεζε. 

• Ώγσληζηηθφ πξφγξακκα. 

• Πξνθπξάμεηο πξσηαζιεκΪησλ – δειψζεηο ζπκκεηνράο.  

• Ο ξφινο θαη ε ζπκπεξηθνξΪ ησλ γνλΫσλ ζηελ ΒπηηξαπΫδηα Ώληηζθαέξηζε. 

• Ο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηα πξνπνλεηηθΪ θακπ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο – εξγαζέεο – παξαθνινχζεζε θαη 

νξγΪλσζε αγψλσλ θαη ζπκκεηνρά ζηε δηαηηεζέα.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

•  Tischtennis – Technik Martin Perger 1995 Falken – Verlag – Niedernhausen / T.S. 

•  Tischtennis – Munchen 2004 Ralf Michaelis / Martin Sklorz. 

• Καλνληζκνέ – ηερληθνέ θαλνληζκνέ αζιάκαηνο ΒΦΟΒΠΏ 2000 

•  Καλνληζκνέ αζιάκαηνο Καηαζηαηηθφ Οκνζπνλδέαο ΒΦΟΒΠΏ  2000. 

 

 

 

 

 

 

ΑΠ-480ΔΑ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Δπηηξαπέδηαο Αληηζθαίξηζεο  
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ε. Ώγγεινλέδεο 

 

Γηδαζθαιία: ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Ώ. Μαθξάο, Καζεγεηέο Φ.Α. κε απόζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Πεξηγξαθά θαη αλΪιπζε ησλ εηδηθψλ θηππεκΪησλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Πξνπνλεηηθά εμΪζθεζε ζε φια ηα βαζηθΪ θηππάκαηα. 

• Πξνπνλεηηθά εμΪζθεζε ζε πνηθηιέα ζεξβέο.  

• Πξνπνλεηηθά εμΪζθεζε ζε δηπιΪ αγσλέζκαηα. 

• Πξνπνλεηηθά εμΪζθεζε ζε Ϊκπλα... 

• Πξνπνλεηηθά εμ‘Ϊζθεζε γηα ηελ βειηέσζε ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο θαη πξαθηηθΫο εμεηΪζεηο.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Table Tennis The Skills of Game Gordon Steggall 1986.  

• Tischtennis Lernen und Trainieren Germany 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

 

3.3.ζ. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΖ ΔΠΙ ΑΜΜΟΤ»  

 

πληνληζηήο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γξεγφξεο ΜαινπζΪξεο  

 

Σα καζάκαηα ηεο Βηδέθεπζεο αθνξνχλ ζηελ παξνρά εηδηθάο γλψζεο ζην κΪζεκα ηεο πεηνζ-

θαέξηζεο επέ Ϊκκνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε πεηνζθαέξηζε επέ Ϊκκνπ αληηκεησπέδεηαη σο Ϋλα 

ηδηαέηεξν θαη φρη θνηλφ Ϊζιεκα κε ηελ πεηνζθαέξηζε ηεο ζΪιαο. 

Σν πξφγξακκα Ϋρεη ζρεδηαζηεέ Ϋηζη ψζηε λα ζπλδΫεη ηε ζεσξέα θαη ηελ πξΪμε κε ηελ παξα-

γσγά θαη δέλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο απνθνέηνπο λα δηαδψζνπλ θαη λα πξνΪγνπλ ην Ϊζιεκα 

κΫζα απφ γλψζεηο πνπ ζπλδΫνληαη φρη κφλν κε ηελ πξνπνλεηηθά θαη ηε κεγηζηνπνέεζε ηεο 

ζσκαηηθάο απφδνζεο αιιΪ θαη κε ηελ αγνξαγλσζέα θαη ηε δπλαηφηεηα επηινγάο αζιεηηθψλ 

ηαιΫλησλ. ηνπο απνθνέηνπο ρνξεγεέηαη Αέπισκα Βηδέθεπζεο κε ηέηιν «Πεηνζθαέξηζε επέ 

Άκκνπ». Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Αηπιψκαηνο απηνχ απαηηνχληαη 18 δ.κ. θαη 36 π.κ. αληέζηνη-

ρα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠ-470ΒΑ Σερληθή Πεηνζθαίξηζεο Δπί Άκκνπ  
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Γ. ΜαινπζΪξεο 

 

Γηδαζθαιία: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Γ. ΜαινπζΪξεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ησλ δεμηνηάησλ πνπ εέλαη ζχκθσλεο κε ηνπο 

θαλνληζκνχο ηνπ αζιάκαηνο. Αεκηνπξγέα θαηΪιιεισλ ζπλζεθψλ γηα ηελ επέηεπμε ζηφρσλ θαη 

πςειψλ επηδφζεσλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξέα αζιάκαηνο  

• Σερληθά θαη αηνκηθά ηαθηηθά  

• ΒθκΪζεζε βαζηθψλ δεμηνηάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππνδνρά, κεηαβέβαζε, επέζεζε, Ϊκπλα, 

κπιφθ θαη ζεξβέο. 

• ΜΫζνδνη δηδαζθαιέαο ηερληθψλ επηδεμηνηάησλ – ΑηδαθηηθΪ βάκαηα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Σν βηβιέν ηνπ Beach Volley, Homberg St., Papageorgiou. Ώζιφηππν 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠ-471ΒΑ Πξνπνλεηηθή Πεηνζθαίξηζεο Δπί Άκκνπ  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Γ. ΜαινπζΪξεο 

 

Γηδαζθαιία: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Γ. ΜαινπζΪξεο  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΐειηέσζε θαη κεγηζηνπνέεζε θπζηθψλ ηθαλνηάησλ αλΪινγα 

κε ηελ ειηθέα θαη ην θχιν. πλδπαζκφο κε ηελ ηερληθά θαη ηαθηηθά απφδνζε. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΜΫζνδνη αλΪπηπμεο θπζηθψλ ηθαλνηάησλ.  

• Βηδηθά θπζηθά θαηΪζηαζε.  

• ΐειηέσζε θπζηθψλ ηθαλνηάησλ κΫζσ ηεο ηερληθάο θαη ηαθηηθάο ηνπ αζιάκαηνο.  

• ρεδηαζκφο επηβΪξπλζεο θαη αλΪπαπιαο αλΪ πεξένδν θαη πξνπνλεηηθά ελφηεηα.  

• Αηαηάξεζε απνθηεκΫλσλ γλψζεσλ θαη ζπληάξεζε θπζηθψλ ηθαλνηάησλ.  

• ρεδηαζκφο πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ:Γξαπηά εμΫηαζε, εξγαζέα. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Πξνπνλεηηθά Πεηνζθαέξηζεο, ΜπεξγειΫο Ν., 1993 Ώζάλα. 

• χγρξνλε Πξνπφλεζε Αχλακεο. Βπηζηεκνληθά ΒπηκΫιεηα Γαξδαβαηζέδεο Α., ΚΫιιεο π., 

ΣαμηιδΪξεο Κ., 1989 Βθδ. ΏΛΣΟ. 
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ΑΠ-473ΒΑ Δηδηθά Θέκαηα Πεηνζθαίξηζεο Δπί Άκκνπ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Γ‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Γ. ΜαινπζΪξεο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Γ. ΜαινπζΪξεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒμεηδηθεπκΫλε γλψζε ε νπνέα ζπκπιεξψλεη ηηο ελφηεηεο 

ησλ καζεκΪησλ ηεο εηδηθφηεηαο. Δ πνξεέα ηνπ αλαπηπζζφκελνπ νξγαληζκνχ κε βΪζε ηηο 

βηνινγηθΫο-ζσκαηνκεηξηθΫο, ιεηηνπξγηθΫο, θπζηνινγηθΫο-κεηαβνιΫο θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

αιιειεπέδξαζεο γνλφηππνπ θαη πεξηβΪιινληνο ζηελ αζιεηηθά απφδνζε. Αέλεηαη απφ κΫιε 

ηνπ Αηδαθηηθνχ Βξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ΒπηζθΫπηεο ΚαζεγεηΫο θαη Βηδηθνχο Βπηζηάκνλεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΒθαξκνζκΫλε Βξγνθπζηνινγέα πεηνζθαέξηζεο επέ Ϊκκνπ 

• Θεξκνξξχζκηζε. Ώλαπιάξσζε πγξψλ  

• Δ πεηνζθαέξηζε ηεο Ϊκκνπ ζηελ παηδηθά ειηθέα  

• Σξαπκαηηζκνέ θαη απνθαηΪζηαζε ζηελ πεηνζθαέξηζε επέ Ϊκκνπ. ΑηαηΪζεηο.  

• Ώγνξαγλσζέα πεηνζθαέξηζεο επέ Ϊκκνπ  

• ΐειηέσζε ησλ αηνκηθψλ επηδεμηνηάησλ κε βΪζεη ηε βηληεναλΪιπζε  

• ΒηδηθΫο ζπλζάθεο αγψλσλ πεηνζθαέξηζεο επέ Ϊκκνπ (Ϊκκνο, άιηνο, βξνρά, θξχν, πγξαζέα, 

αθξαέα θαηξηθΪ θαηλφκελα πεξηβΪιινληνο, πςφκεηξν, ηδεη-ιαγθ)  

• Φπρνινγηθά εθπαέδεπζε (Ϋιεγρνο, ζηξΫο, αληπηκεηψπηζε απξφνπησλ θαηαζηΪζεσλ, λνεξά 

πξνπφλεζε, απνηειεζκαηηθά επηθνηλσλέα, θ.ι.π.) 

• Οκνηφηεηεο θαη δηαθνξΫο κε ηελ πεηνζθαέξηζε ηεο ζΪιαο θαη ηα αζιάκαηα ξαθΫηαο 

• ΟξγΪλσζε αγψλσλ  

• Σξφπνη δηΪδνζεο ηεο πεηνζθαέξηζεο επέ Ϊκκνπ θαη απνξξφθεζε ηνπ πξνπνλεηηθνχ δπλα-

κηθνχ ηεο πεηνζθαέξηζεο επέ Ϊκκνπ  

• ηΪδηα θηλεηηθάο αλΪπηπμεο. ΐηνινγηθά σξέκαλζε  

• Ώμηνιφγεζε επηιεγκΫλσλ βηνινγηθψλ παξακΫηξσλ. Πξνθέι. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο, Βξγαζέεο 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Reeser, J., C., Bahr, R, Πεηνζθαέξηζε, Βπ. Π. Κνπληνχξεο, . Παπαδνπνχινπ, Ε.Ο.C, 2003. 
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ΑΠ-479ΒΑ Οκαδηθή Σαθηηθή Πεηνζθαίξηζεο Δπί Άκκνπ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο:  Βπηθ. Καζεγεηάο Γ. ΜαινπζΪξεο 

 

Γηδαζθαιία: Βπηθ. Καζεγεηάο Γ. ΜαινπζΪξεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε βαζηθψλ ζπζηεκΪησλ επέζεζεο θαη Ϊκπλαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο εθΪζηνηε θαηξηθΫο ζπλζάθεο 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ηξαηεγηθΫο επέζεζεο (ππνδνρά, πΪζα, επέζεζε).  

• ηξαηεγηθΫο Ϊκπλαο (ζΫξβηο, κπινθ, Ϊκπλα).  

• ηξαηεγηθά αληεπέζεζεο ά 2εο επέζεζεο.  

• Μεζνδνινγέα νκαδηθάο ηαθηηθάο – ΑηδαθηηθΪ βάκαηα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Σν βηβιέν ηνπ Beach Volley, Homberg St., Papageorgiou. Βθδφζεηο Ώζιφηππν 1999. 
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ΑΠ-480ΒΑ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Πεηνζθαίξηζεο Δπί Άκκνπ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Γ. ΜαινπζΪξεο 

 

Γηδαζθαιία: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Γ. ΜαινπζΪξεο  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Αηδαζθαιέα εθαξκνγάο πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ αλΪ 

πεξένδν αλΪινγν κε ην θχιν θαη ηελ ειηθέα.Ώμηνπνέεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο επηζηάκεο 

ηεο θηλεηηθάο ζπκπεξηθνξΪο ζε ζπλδπαζκφ θαη εθαξκνγά κε ηελ πεηνζθαέξηζε επέ Ϊκκνπ. 

πζηεκαηηθά θαζνδάγεζε γηα θΪζε αγψλα ά ηνπξλνπΪ ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επέπεδν.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βθαξκνγά πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ αλΪ πεξένδν  

• Βθαξκνγά πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ θαηΪ ειηθέα  

• Βθαξκνγά πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκΪησλθαηΪ θχιν  

• Βθαξκνγά επηβαξχλζεσλ θαη αλΪπαπιαο αλΪινγα κε ην ζηφρν  

• Βθαξκνγά πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ ζε δηαθνξεηηθΫο θαηξηθΫο ζπλζάθεο  

• Βθαξκνγά εμεηδηθεπκΫλσλ ηερληθνηαθηηθψλ γηα εηδηθΫο ζπλζάθεο κεηΪ απφ βηληεναλΪιπζε  

• ΐαζηθΫο αξρΫο θαη νξηζκφο ηεο αλζξψπηλεο θέλεζεο 

 • πλδπαζκφο θαη ρξάζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο αλζξψπηλεο θέλεζεο ζηελ πεηνζθαέξηζε 

επέ Ϊκκνπ • ΒλδεηθηηθΪ πξνπνλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα  

• Καηαζθνπεέα 

 • ΏλΪιπζε αληηπΪινπ  

• ΜΫζνδνη  

• Καζνδάγεζε ηεο νκΪδαο  

• α) Πξηλ ηνλ αγψλα (ζηνηρεέα αληηπΪινπ, βηληεναλΪιπζε, θαηξηθΫο ζπλζάθεο, ςπρνινγέα, 

επηινγά ηαθηηθψλ β) Ώπνινγηζκφο (ε κεηΪ ηνλ αγψλα θξηηηθά θαη αλΪιπζε θαζψο θαη Ϋιεγρνο 

ηεο απφδνζεο)  

• Σξφπνη ειΫγρνπ ηεο απφδνζεο   

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε θαζψο θαη εξγαζέα. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Ώ. ΚαηζηθαδΫιιε, Ε. Ώγγεινλέδε, Π. Κνπληνχξε, Ε. ΛΪτνπ «Πεηνζθαέξηζε-Μεζνδηθά δηδαζ-

θαιέα» (2000). 
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3.4. ΣΟΜΔΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΖ & ΥΟΡΟΤ (ΓΥ) 

 

Αηεπζπληάο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα, ΐαζηιηθά ΣπξνβνιΪ 

 

Ο ΣνκΫαο Γπκλαζηηθάο θαη Υνξνχ Ϋρεη σο απνζηνιά ηνπ ηε ζπζηεκαηηθά αλΪιπζε ηεο ηερλη-

θάο ησλ αζθάζεσλ ησλ αζιεκΪησλ Γπκλαζηηθάο θαη ησλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ αλάθνπλ ζην 

πεδέν ηνπ Υνξνχ, θαζψο θαη ηελ πξναγσγά ηεο δηδαθηηθάο κεζνδνινγέαο ηνπο ζηα δηΪθνξα 

επέπεδα ηνπ αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ θαη ησλ ζρνιηθψλ αζιεηηθν-πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηά-

ησλ. ηα πιαέζηα ηεο απνζηνιάο ηνπ ν ΣνκΫαο : 
 
 ΒξεπλΪ λΫεο θαηεπζχλζεηο αλΪιπζεο θαη εθαξκνγάο ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ δηδαζθαιέ-

αο θαη ζπζηεκαηνπνηεέ εξεπλεηηθΪ ηηο αληέζηνηρεο αξρΫο κΪζεζεο. 

 Βπηδηψθεη ηε κεζνδηθά εθπαέδεπζε ησλ κειινληηθψλ ζηειερψλ ηεο Φπζηθάο Ώγσγάο θα-

ζψο θαη ηελ εηδέθεπζε ησλ πξνπνλεηψλ ησλ Οιπκπηαθψλ ΏζιεκΪησλ. 

 ηνρεχεη ζηελ αλαβΪζκηζε θαη ηελ ελέζρπζε ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ πξσηαζιεηηζκνχ ζε 

αζιάκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπ. 

 ΠξνζθΫξεη ηηο Βηδηθεχζεηο, Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά, Ρπζκηθά Γπκλαζηηθά, θαη Βιιεληθφο 

Παξαδνζηαθφο Υνξφο, κΫζσ ηνπ νπνένπ νη θνηηεηΫο θαη νη θνηηάηξηεο ηνπ Σκάκαηφο καο 

Ϋρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απνθηάζνπλ εμεηδηθεπκΫλεο ιανγξαθηθΫο θαη ρνξνινγηθΫο γλψ-

ζεηο θαη θηλεηηθΫο εκπεηξέεο, ψζηε λα εέλαη ζε ζΫζε λα ζπκβΪιινπλ ζηε κειΫηε, ζηε δηα-

ηάξεζε θαη ζηε δηΪδνζε ησλ παξαδφζεσλ θαη ησλ αξρψλ ηεο πνιηηηζηηθάο καο θιεξνλν-

κηΪο.πκκεηΫρεη ζε εξεπλεηηθΫο θαη ζεσξεηηθΫο κειΫηεο γηα ηελ παξαγσγά λΫαο γλψζεο 

κε βΪζε ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθΫο κεζφδνπο, θαη ζηα πιαέζηα απηΪ ζπλεξγΪδεηαη κε 

ηα εξγαζηάξηα ηνπ Σκάκαηνο θαη εηδηθφηεξα κε απηΪ ηεο Ώζιεηηθάο ΐηνκεραληθάο, ηεο Βξ-

γνθπζηνινγέαο  θαη ηεο Ώζιεηηθάο Φπρνινγέαο - Κηλεηηθάο ΜΪζεζεο.  

Βπέζεο, ν ηνκΫαο Ϋρεη ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ εξγαζηεξένπ Γπκλαζηηθήο θαη Υνξνύ 

κε Γηηεπζπληή (εθθξεκεί).  
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3.4.α. Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 
 
ΓΥ–151Τπ  Βαζηθή Γπκλαζηηθή  

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 150 6 3 
½ Ώ‘       

½ ΐ‘ 

Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα  Καζεγάηξηα Καιηφπε ΘενδσξΪθνπ  
 

Γηδαζθαιία: Ώλαπι.Καζεγάηξηα Κ.ΘενδσξΪθνπ, ΚαζεγεηΫο Φ. Ώ. κε απφζπαζε 
 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 
 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε θαη εκπΫδσζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρεέσλ ηεο γπκ-

λαζηηθάο. Φπρνθηλεηηθά αλΪπηπμε, βειηέσζε ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο, θαιιηΫξγεηα ηνπ ξπζ-

κνχ, θαη αλΪπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ζπλζεηηθάο ηθαλφηεηαο, εθκΪζεζε κεζφδσλ 

γχκλαζεο, εμΪζθεζε δηδαθηηθάο ηθαλφηεηαο.  
 
Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Βηζαγσγά, ηζηνξηθά αλαδξνκά.  

• Ρπζκφο θαη θέλεζε, εθηΫιεζε γπκλαζηηθψλ αζθάζεσλ κε κνπζηθά. 

• Δ γπκλαζηηθά Ϊζθεζε, ζεκειηψδεηο θηλάζεηο γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ γπκλαζηηθψλ αζθάζεσλ. 

• Oξζνζσκέα, αζθάζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ην κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα.  

• Φπζηθά θαηΪζηαζε, θπζηθΫο ηθαλφηεηεο θαη δνθηκαζέεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο.  

• ΜΫζνδνη γχκλαζεο, εθαξκνγΫο ζε δηΪθνξεο θαηεγνξέεο αζθνπκΫλσλ. 

• ΓπκλαζηηθΪ θαη ρνξεπηηθΪ βάκαηα, αζθάζεηο επηδεμηφηεηαο, ρνξεπηηθΪ θαη εθθξαζηηθΪ ζηνη-

ρεέα.  

• Αεκηνπξγηθά θέλεζε θαη απηνζρεδηαζκφο, αηνκηθΫο θαη νκαδηθΫο δεκηνπξγηθΫο εξγαζέεο, 

δεκηνπξγηθά γπκλαζηηθά γηα ηηο κηθξΫο ειηθέεο.  

• χλζεζε γπκλαζηηθψλ αζθάζεσλ θαη πξνγξακκΪησλ ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επέπεδν, ρν-

ξνγξαθέα.  

• ΓπκλαζηηθΫο αζθάζεηο ζηα φξγαλα, γπκλαζηηθΪ παηδαγσγηθΪ παηρλέδηα, ηαθηηθΫο αζθάζεηο.  

• Αηδαθηηθά θαη κεζνδνινγέα ηεο γπκλαζηηθάο, πξνγξακκαηηζκφο ηεο γχκλαζεο.  

• ΜνξθΫο κε αγσληζηηθάο γπκλαζηηθάο. Οξνινγέα ηεο γπκλαζηηθάο.  
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 
 
Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• Κ. ΘενδσξΪθνπ (2010). Γπκλαζηηθή - κηα πνιύπιεπξε πξνζέγγηζε. ΣειΫζξηνλ. Ώζάλα. 

• Κ. ΘενδσξΪθνπ (2004). Γεκηνπξγηθή Γπκλαζηηθή. Ώζάλα.  

• Gallahue, D.L. (2002). Αλαπηπμηαθή Φπζηθή Αγσγή γηα ηα ζεκεξηλά παηδηά. University Stu-

dio Press. Θεζζαινλέθε.  

• Sawyer, R.K., Moran, S., John-Steiner,V., Sternberg, R., Feldman, D.H., Csikszentmihalyi, 

M., Nakamura, J.(2003). Creativity and Development. Oxford University Press. 
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ΓΥ–252Τπ  Δλφξγαλε Γπκλαζηηθή 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 150 6 3 
½ Γ‘          

½ Α‘ 

Θεσξέα: 2 ψξεο Β-

θαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

 Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο πχξνο Κακπηψηεο  

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο πχξνο Κακπηψηεο, ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. πχξνο Ώλησλένπ, 

ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

 Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ ζεσξεηηθά θαηΪξηηζε ηεο πξνπνλεζηνινγέαο ηεο ελφξγα-

λεο γπκλαζηηθάο, ε πξαθηηθά εμΪζθεζε θαη ε δηδαζθαιέα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο Με-

ζνδηθάο θαη ηεο Αηδαθηηθάο απιψλ θαη βαζηθψλ αζθάζεσλ απφ ηηο δηΪθνξεο δνκηθΫο νκΪδεο. 

Δ εθαξκνγά ησλ βνεζεηψλ θαη ησλ κΫηξσλ αζθΪιεηαο θαζψο θαη ε επηδέσμε θηλεηηθψλ ζπλε-

ζεηψλ ζε απιΫο θαη βαζηθΫο αζθάζεηο ζηα φξγαλα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Δ ρξάζε ησλ βνε-

ζεηηθψλ νξγΪλσλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Εζηνξηθά πξνζΫγγηζε ηεο Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο.  

• Δ Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά ζην ρνιεέν, ζην χιινγν, ζηα Γπκλαζηάξηα, ζην Αάκν.  

• ΜΫζνδνη δηδαζθαιέαο θαη κΪζεζεο θαζψο θαη ηξφπνη θαζνδάγεζεο.  

•ΠαξΪκεηξνη ησλ αζθάζεσλ (δνκά, κνξθά, θαηεγνξηνπνέεζε, ηαμηλφκεζε, θΪζεηο, ιΪζε 

θ.ιπ.).  

• ηνηρεέα κεραληθάο ησλ απιψλ θαη βαζηθψλ Ώζθάζεσλ.  

• ΚαηΪξηηζε θαη πξαθηηθά εμΪζθεζε πΪλσ ζε ζηνηρεηψδεηο, απιΫο θαη βαζηθΫο αζθάζεηο θαη 

ζηηο παξακΫηξνπο απηψλ.  

• ΒηδηθΪ ζΫκαηα θαη ζεσξεηηθΪ πιαέζηα ζπλδεφκελα κε ηελ πξνπνλεζηνινγέα ηεο ελφξγαλεο.  

• ΟξγΪλσζε ηνπ καζάκαηνο θαη ηεο πξνπφλεζεο ηεο ελφξγαλεο γπκλαζηηθάο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ:  Πξνθνξηθά, πξαθηηθά, θαη γξαπηά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

•.Κακπηψηεο, . (2004) ΏξρΫο θαη ηνηρεέα ηεο Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο  

•.ΝηΪιιαο, Γ. (2004). Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά. Βθδφζεηο Art Work. Ώζάλα.  

•.Prestidge, P. (1978). Better Gymnastics. London.  

•.Πξψηνο, Μ. (1992). Δ πξνπφλεζε ζην Ώξρηθφ θαη ΐαζηθφ ηΪδην Πξνεηνηκαζέαο. Βθδφζεηο 

Μαέαλδξνο. Θεζζαινλέθε.  

•.ΘενδσξΪθνπ, Κ. (2010). Γπκλαζηηθά: κηα πνιπεπέπεδε πξνζΫγγηζε. 

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

178 
 

ΓΥ–255Τπ  Ρπζκηθή Γπκλαζηηθή (Γ)  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 150 6 3 
½ Γ‘       

½ Α‘ 

Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Καιιηφπε ΘενδσξΪθνπ  

 

Γηδαζθαιία: ΑΫζπνηλα ΣζνπΪλε ΛΫθηνξαο, ΚαζεγεηΫο Φ. Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Θεσξεηηθά θαηΪξηηζε, κεζνδηθά δηδαζθαιέα θαη εθαξκνγά 

ζην βαζηθφ επέπεδν δηδαζθαιέαο ηνπ καζάκαηνο   

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Εζηνξηθά αλαδξνκά.  

• Ώγσγά ζην ξπζκφ.  

• ΐαζηθΫο αξρΫο κεζνδνινγέαο.  

• Ώζθάζεηο ρσξέο φξγαλν.  

• Σερληθά ησλ νξγΪλσλ.  

• χλζεζε αζθάζεσλ θαη ζπλδπαζκνέ απηψλ.  

• ΒμΪζθεζε δηδαθηηθάο ηθαλφηεηαο.  

• Σερληθνέ θαλνληζκνέ.  

• χλζεζε πξνγξακκΪησλ κε κνπζηθά.  

• Πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ πξσηαζιεηηζκφ.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

 Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• ΚαξπΫλθν, Λ. Ώ., ΐέλλεξ Ε. Ώ., Μπηζηξφβα Ε. ΐ., Ναθιφλνθ Γ. Ε., Ρνχκπα Ο. Γ., ηβέηζθη ΐ. Ώ., 

ηεπΪλνβα Ε. Ώ., Σεξηνρέλα Π. Ν. (2007). Ρπζκηθή γπκλαζηηθή – Δηδηθή πξνπνλεηηθή, ρνξνγ-

ξαθία – ζθελνζεζία, ξπζκηθή αγσγή (κεη. Ώζ. Ώζαλαζένπ, επηκ. Α. ΣζνπΪλε). ΣειΫζξηνλ. 

Ώζάλα 

• Jastrjembskaja, N., Titov, Y. (2001). Ρπζκηθή Γπκλαζηηθή – ζρνηλάθη, ζηεθάλη, κπάια, θν-

ξύλεο, θνξδέιια (Μεη.-Βπηκ. Γηαλληζηνπνχινπ, Β., Γάζε, ΐ.). University Press Studio. Θεζ/θε 

 • Palmer, H. (2003). Teaching Rythmic Gymnastics : A Developmental Appropriate Ap-

proach. Human Kinetics.  
 

 

 

ΓΥ–256Τπ  Διιεληθφο Παξαδνζηαθφο Υνξφο (πξ. 155Τπ) 
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 150 6 3 
½ Γ‘       

½ Α‘ 

Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Μ. Κνπηζνχκπα Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα 

 

Γηδαζθαιία: Μ. Κνπηζνχκπα Βπέθ.Καζεγάηξηα, Γ. Ρνχκπεο ΛΫθηνξαο, ΐ. ΛΪληδνο ΛΫθηνξαο, 

ΜΫινο ΒΒΑΕΠ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:Βηζαγσγά ζηε ζεσξέα θαη ζηελ πξΪμε ηνπ ειιεληθνχ παξα-

δνζηαθνχ ρνξνχ ψζηε νη θνηηεηΫο/-ηξηεο λα απνθηάζνπλ κηα ζθαηξηθά γλψζε γηα ηε ζεσξεηη-

θά δηΪζηαζε θαη ηελ πξαθηηθά εθαξκνγά ηνπ ειιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ ζην ζχγρξνλν 

θνηλσληθφ, παηδαγσγηθφ θαη αθαδεκατθφ πιαέζην.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Ο ειιεληθφο παξαδνζηαθφο ρνξφο: Ϋλλνηα θαη νξηζκφο. 

• Ο ειιεληθφο παξαδνζηαθφο ρνξφο ζην πιαέζην ηεο παξαδνζηαθάο θαη ηεο ζχγρξνλεο θνη-

λσλέαο.  

• Κνηλσληθφο κεηαζρεκαηηζκφο θαη ειιεληθφο παξαδνζηαθφο ρνξφο. 

• Υνξφο θαη απηνζρεδηαζκφο.  

• Ώηζζεηηθά θαη ρνξφο. 

• Δ κειΫηε θαη Ϋξεπλα ηνπ ρνξνχ.  

• Δ κνξθά ηνπ ρνξνχ.  

• ΜΫζνδνη θαη ηερληθΫο αλΪιπζεο ηεο κνξθάο ηνπ ρνξνχ. 

• Υνξφο θαη ξπζκφο: Ϋλλνηα θαη νξηζκφο ηνπ ξπζκνχ. Ρπζκηθά αγσγά θαη ειιεληθφο παξαδν-

ζηαθφο ρνξφο. Ο ξφινο ηνπ ξπζκνχ ζηε δηδαθηηθά ηνπ ειιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ  

• ΜΫζνδνη δηδαζθαιέαο ηνπ ειιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ:  

α) Μεξηθά, νιηθά, κηκεηηθά (ζπλδπαζκφο κεζφδσλ) 

β) Άκεζε θαη Ϋκκεζε 

• Μνξθνινγηθά κΫζνδνο δηδαζθαιέαο ηνπ ειιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ. 

• Δ δηδαζθαιέα ηνπ ειιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ ζηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθΪ πιαέζηα. 

• ΒθαξκνγΫο θαη παξαδεέγκαηα ρνξψλ απφ φιε ηελ ΒιιΪδα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά θαη γξαπηά εμΫηαζε. 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• Αάκαο, Δ., ΣπξνβνιΪ, ΐ. & Κνπηζνχκπα, Μ. (2010-ππφ Ϋθδνζε), Διιεληθόο παξαδνζηαθόο 

ρνξόο. Θεσξήζεηο γηα ην ιόγν, ηε γξαθή θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ.  

• Καξθάο, ΐ. & ΓηΪθα, Μ. (2009). Ο ειιεληθόο παξαδνζηαθόο ρνξόο ζηελ εθπαίδεπζε. Πξν-

ηάζεηο δηδαζθαιίαο, Θεζζαινλέθε: ΐηβιηνδηΪπινπο.  

• ΓσγξΪθνπ, Μ. (2003). Ο ρνξόο ζηελ ειιεληθή παξάδνζε, Ώζάλα: Artwork, 2ε Ϋθδνζε. 

3.4.β. Μαζήκαηα Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά 

ΓΥ–160Δπ  Αεξνβηθή Γπκλαζηηθή  
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Κ. ΘενδσξΪθνπ  

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Κ. ΘενδσξΪθνπ, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Βπηζηεκνληθά γλψζε ηεο αεξφβηαο Ϊζθεζεο. ΏλΪιπζε ηεο 

ηερληθάο ησλ βαζηθψλ αζθάζεσλ θαη ησλ βεκΪησλ ηεο αεξνβηθάο γπκλαζηηθάο, εμΪζθεζε. 

Αφκεζε ηεο ρνξνγξαθέαο θαη κνπζηθά επΫλδπζε. Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ καζάκαηνο. ΜΫζν-

δνη δηδαζθαιέαο ηεο αεξνβηθάο γπκλαζηηθάο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Έλλνηα θαη ζθνπφο  ηνπ καζάκαηνο.  

• ΜΫζα ηεο αεξνβηθάο  γπκλαζηηθάο.  

• ΐαζηθΫο αζθάζεηο, κνπζηθά, βάκαηα.  

• Σχπνη καζάκαηνο.  

• ΏξρΫο  αεξφβηαο Ϊζθεζεο (Ϋληαζε, δηΪξθεηα θαη ζπρλφηεηα ηνπ πξνγξΪκκαηνο).  

• ΠαξΪγνληεο πνπ επεξεΪδνπλ ηελ Ϋληαζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο.  

• Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ καζάκαηνο.  

• Καζνδάγεζε (πξνθνξηθφο θαη νπηηθφο ηξφπνο, πξνθαζνξηζκΫλα ζάκαηα ρεξηψλ).  

• ΠξνυπνζΫζεηο ζχλζεζεο θαη αλΪπηπμεο ηνπ καζάκαηνο.  

• ΜΫζνδνη αλΪπηπμεο ηνπ καζάκαηνο,  ρνξνγξαθέεο, ζπλδπαζκνέ.  

• Αηδαζθαιέα ηεο αεξνβηθάο γπκλαζηηθάο.  

• Δκεξάζην πξφγξακκα.   

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά & πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Βκκαλνπάι, Κ. ΑηακΪληεο, Α. (2009). Δ δηδαθηηθά ηεο αεξνβηθάο γπκλαζηηθάο. Βθδφζεηο 

Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. 

• Kennedy, C.A., Yoke, M.M. (2005). Methods of group exercise instruction. Champaign, LL: 

Human Kinetics Publishers, Inc.  

• Aerobics and Fitness Association of America. (2002). Fitness theory and practice (4th ed.). 

California: AFAA.  

• Σδψξηδε, Σ., Λφεο, Κ. (2005). Aerobic: Θεσξία θαη Πξάμε. Βθδ. Ϊιην, Ώζάλα.  
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ΓΥ–172Δπ  Γεκηνπξγηθή Κίλεζε - Απηνζρεδηαζκφο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Κ. ΘενδσξΪθνπ  

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Κ. ΘενδσξΪθνπ, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ αλΪπηπμε ηνπ αηφκνπ ζε ζσκαηηθφ, ςπρνθηλεηηθφ θαη 

θνηλσληθφ επέπεδν κΫζα απφ ηε δεκηνπξγηθά θέλεζε θαη ηνλ απηνζρεδηαζκφ. Σν κΪζεκα Ϋρεη 

παηδαγσγηθά πξνζΫγγηζε θαη αθνξΪ ηε γχκλαζε ειεχζεξα ζην ρψξν θαη κε γπκλαζηηθΪ 

φξγαλα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Δ γπκλαζηηθά απφ ηε ζθνπηΪ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηνπ απηνζρεδηαζκνχ. 

• ΏλΪιπζε ηεο θέλεζεο . Βέδε θηλάζεσλ.  

• ΏηνκηθΫο αζθάζεηο.  

• πλαζθάζεηο.  

• ΒμΪζθεζε κε κνπζηθά.  

• ΏηνκηθΫο θαη νκαδηθΫο ζπλζΫζεηο.  

• Άζθεζε ζηα / κε ηα γπκλαζηηθΪ φξγαλα.  

• Μεζνδνινγέα. ΟξγΪλσζε ηνπ καζάκαηνο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά & πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΘενδσξΪθνπ, Κ. (2004). Γεκηνπξγηθή Γπκλαζηηθή. Ώζάλα.  

• Sawyer, R. K., Moran, S., John-Steiner, V., Sternberg, R., Feldman, D.H., Csikszentmihalyi, 

M., Nakamura, J. (2003). Creativity and development. Oxford University Press.  

• Dauer, Y.P. and Pangrazi, R. P. (1989). Dynamic Physical Education for Elementary School 

children. (9th ed.). New York: Macmillan.  

• Carroll, M. E. & Manners, H. K. (1991). Movement Education Leading to Gymnastics : A 

Session by Session Approach to Key Stage 1. Philadelphia : Taylor & Francis. 
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ΓΥ–188Δπ  Λατθνί Υνξνί Άιισλ Υσξψλ 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βηάζην Θεσξέα: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:  Δ θαηαλφεζε Ϊιισλ πνιηηηζκψλ κΫζν ηεο κνπζηθάο θαη 

ηνπ ρνξνχ κε ζηφρν ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ απνδνρά ησλ ηδηαέηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

Παξαθνινχζεζε θαη αλΪιπζε βηληενζθνπεκΫλνπ πιηθνχ κε ηζηνξηθΪ, πνιηηηζηηθΪ, ηνπνγξα-

θηθΪ θαη αλζξσπνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο ρψξαο πνπ αλαθΫξεηαη ν ιατθφο ρνξφο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά ζε βαζηθΫο Ϋλλνηεο : ρνξφο, ιατθφο ρνξφο, παηδαγσγηθά, δηαπνιηηηζηηθά πξνζΫγ-

γηζε. 

• ΏλΪιπζε βηληενζθνπεκΫλνπ πιηθνχ κε ηζηνξηθΪ, πνιηηηζηηθΪ, ηνπνγξαθηθΪ θαη αλζξσπν-

ινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο ρψξαο πνπ αλαθΫξεηαη ν ιατθφο ρνξφο. 

• ΏλΪιπζε ηεο δεκηνπξγηθάο κεζφδνπ δηδαζθαιέαο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζεηηθΪ 

(θιέκα ειεπζεξέαο, απνδνράο θαη επηθνηλσλέαο κΫζα ζηελ νκΪδα). 

• Έθθξαζε ησλ δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηάησλ κε απιΫο θηλεηηθΫο θφξκεο ιατθψλ ρνξψλ (εθαξ-

κνγΫο). 

• ΐησκαηηθά πξνζΫγγηζε ησλ ιατθψλ ρνξψλ απφ Ϊιιεο ρψξεο, σο πξνο ηε κνπζηθά, ηα εζ-

λνγξαθηθΪ θαη ηα θηλεηηθΪ ζηνηρεέα (εθαξκνγΫο). 

• ΐαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ Βπξσπατθψλ ιατθψλ (εθαξκνγΫο).  

• ΐαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ ΏκεξηθΪληθσλ ιατθψλ ρνξψλ (εθαξκνγΫο).  

• ΐαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ Ώζηαηηθψλ ιατθψλ ρνξψλ (εθαξκνγΫο). 

• ΐαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ Ώθξηθαληθψλ ιατθψλ ρνξψλ (εθαξκνγΫο). 

• Ώπινπνέεζε θαη πξνζαξκνγά ησλ ιατθψλ ρνξψλ ζηα γλσζηηθΪ, ζπλαηζζεκαηηθΪ θαη θηλε-

ηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ παηδηψλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο ,πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΜπνπξλΫιιε, Π. (2010). Λατθνέ ρνξνέ απ΄ φιν ηνλ θφζκν. Ώζάλα.(ΏπηνΫθδνζε) 

• Christy, L. (1998). Multicultural Folk Dance Guide. U.S.A. : Human Kinetics. 

• Scmolke, A. (1959). Europaische Tanze. Germany : Moseler, Wolfenbutter. 
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ΓΥ–189Δπ  Οξρεζηηθή-Γεκηνπξγηθφο Υνξφο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΏλΪπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηεο αηζζεηηθάο αγσγάο, ηεο 

κε ιεθηηθάο επηθνηλσλέαο, ηεο θηλεηηθάο Ϋθθξαζε. ΒθαξκνγΫο εηδηθψλ πξνγξακκΪησλ δεκην-

πξγηθνχ ρνξνχ γηα παηδηΪ κε βΪζε ην ζχζηεκα Laban. 

  

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά ζηηο βαζηθΫο Ϋλλνηεο : Αεκηνπξγηθφηεηα, θηλεηηθά δεκηνπξγηθφηεηα, δεκηνπξγηθφο 

ρνξφο.  

• ΏλΪιπζε παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηελ Ϋθθξαζε ησλ δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηάησλ (λνεκν-

ζχλε, πξνζσπηθφηεηα, πεξηβΪιινλ).  

• Ώγσγά θαη δεκηνπξγηθφηεηα, Φπζηθά Ώγσγά θαη δεκηνπξγηθφηεηα.  

• ΒηδηθΪ πξνγξΪκκαηα αλΪπηπμεο ηεο θηλεηηθάο δεκηνπξγηθφηεηαο : δηδαθηηθνέ ζηφρνη, πεξηε-

ρφκελν-ζΫκαηα, κΫζνδνη δηδαζθαιέαο, αμηνιφγεζε 

• ΒθαξκνγΫο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ςπρνθηλεηηθνχ ηνκΫα ζηνλ δεκηνπξγηθφ ρνξφ 

• ΒθαξκνγΫο ηνπ  πεξηερνκΫλνπ ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ζεκΪησλ. Laban ζηνλ δεκηνπξγηθφ ρνξφ 

• ΒθαξκνγΫο ηεο δεκηνπξγηθάο κεζφδνπ δηδαζθαιέαο. 

• Κηλεηηθά δεκηνπξγηθά Ϋθθξαζε ζηε Φπζηθά Ώγσγά. 

• Κηλεηηθά δεκηνπξγηθά Ϋθθξαζε ζην ρνξφ.  

• ΐαζηθΪ ζηνηρεέα ρνξνγξαθέαο δεκηνπξγηθνχ ρνξνχ. 

• ΒθαξκνγΫο ηνπ δεκηνπξγηθνχ ρνξνχ ζηε Φπζηθά Ώγσγά. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά εμΫηαζε, πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Bournelli, P., Makri, A., Mylonas, C. (2009). Motor creativity and self-concept. Creativity 

research Journal 21(1), 1-7.   

• Bartal, L., Ne‘eman, N. (2001). Movement, Awareness and Creativity. London: Dance Books 

Ltd. 

• ΜπνπξλΫιιε, Π. (2006). Κηλεηηθά Αεκηνπξγηθφηεηα -  Βηδηθφ πξφγξακκα αλΪπηπμεο ηεο 

θηλεηηθάο δεκηνπξγηθφηεηαο γηα παηδηΪ,. Ώζάλα. (ΏπηνΫθδνζε)  
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ΓΥ- 125Δπ- Θεαηξηθφ Παηρλίδη 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΏλΪπηπμε ησλ δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηάησλ, ηεο αηζζεηηθάο 

αγσγάο θαη ηεο επηθνηλσλέαο. Ώθχπληζε ησλ εθθξαζηηθψλ ηθαλνηάησλ θαη θαιιηΫξγεηα ηεο 

δπλακηθάο ηεο νκΪδαο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά ζηηο Ϋλλνηεο, ζεαηξηθφ παηρλέδη, δξακαηνπνέεζε.  

• ηνηρεέα δξακαηνπνέεζεο.  

• Αξακαηνπνέεζε ρσξέο ιφγν.  

• Ο απηνζρεδηαζκφο ζην ζεαηξηθφ παηρλέδη.  

• Βηζαγσγά ζηε ζσκαηηθά Ϋθθξαζε  

• Βηζαγσγά ζηε κε ιεθηηθά επηθνηλσλέα.  

• ΏλΪιπζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ.  

• ΏλαθΪιπςε θαη Ϋθθξαζε δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηάησλ.  

• Βιεπζεξέα Ϋθθξαζεο κε ιφγν θαη θέλεζε.  

• ΏλΪπηπμε ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ κε νπηηθναθνπζηηθΪ κΫζα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Άιθηζηεο, (1993). Ζ δξακαηνπνίεζε γηα παηδηά. Ώζάλα: Άιθηζηεο.  

• Κνπξεηδάο, Λ., (1991). Σν ζεαηξηθό παηρλίδη. Ώζάλα: Καζηαληψηεο. 

• Faure, G., Lascar, S., (1990). Σν ζεαηξηθό παηρλίδη ζην λεπηαγσγείν θαη ζην δεκνηηθό ζρν-

ιείν, (κεη. ηξνπκπνχιε Ώ.). Ώζάλα: Gutenberg. 
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ΓΥ- 192Δπ- Γπκλαζηηθή γηα φινπο (Γεληθή Γπκλαζηηθή) 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Κ. ΘενδσξΪθνπ  

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Κ. ΘενδσξΪθνπ, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΏλΪπηπμε θαη δηαηάξεζε ησλ θπζηθψλ ηθαλνηάησλ ηνπ αηφ-

κνπ, γχκλαζε κΫζα απφ ζπιινγηθά θαη δεκηνπξγηθά εξγαζέα, επηθνηλσλέα κεηαμχ ησλ αζθν-

πκΫλσλ.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• χλζεζε θαη αλΪπηπμε νκαδηθψλ πξνγξακκΪησλ. 

• Ρπζκηθά αγσγά, αλΪιπζε ξπζκψλ, ρνξνγξαθέα.  

• ΜΫζνδνη αλΪπηπμεο ησλ θπζηθψλ ηθαλνηάησλ αλΪινγα κε ην θχιν θαη ηελ ειηθέα.  

• ηνηρεέα ελφξγαλεο, ξπζκηθάο, αεξνβηθάο, ηξακπνιέλν, αθξνβαηηθάο. 

• Γχκλαζε κε κε ζπκβαηηθΪ φξγαλα (μχιηλεο θαηαζθεπΫο, ζθΪιεο, καληέιεο, νκπξΫιεο, κπΪ-

ιεο, θιπ). 

• ΥνξεπηηθΪ ζηνηρεέα απφ θιαζζηθφ ρνξφ, ηδαδ, κνληΫξλν, δεκηνπξγηθφ, θνιθινξηθφ. 

• ΜΫζνδνη δηδαζθαιέαο ηεο γπκλαζηηθάο γηα φινπο.  

• Κξηηάξηα ζχλζεζεο, εθηΫιεζεο θαη δπζθνιέαο, θξηηάξηα αμηνιφγεζεο πξνγξακκΪησλ γπκ-

λαζηηθάο γηα φινπο.  

• Βπηδεέμεηο νκαδηθψλ πξνγξακκΪησλ γπκλαζηηθάο γηα φινπο.  

• Πξαθηηθά εμΪζθεζε. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Θεσξεηηθά εμΫηαζε, εθπφλεζε εξγαζέαο, ζχλζεζε ρν-

ξνγξαθέαο.  
 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Corbin, C.B., Lindsey, R. W., Gregory, J., Corbin, W.R. (2000). Fundamental Concepts of 

Fitness and Wellness. McGraw-Hill. 

• F.I.G. (1999). General Gymnastics Training Manual. Training Manual  for FIG Instructors in 

General Gymnastics. F.I.G. 

• Mitchell, D., Davis, B., Lopez, R. (2002).  Teaching Fundamental Gymnastic Skills. Human 

Kinetics. 

• O‘Quinn, G.D. (1990). Teaching Developmental Gymnastics. Austin, TX: University of Texas 

Press. 
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ΓΥ- 191Δπ- Πηιάηεο 
 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 1 ψξα 

ΒθαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Κ. ΘενδσξΪθνπ  

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Κ. ΘενδσξΪθνπ, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΐειηέσζε ηεο ζηΪζεο ηνπ ζψκαηνο θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκΪησλ πνπ πξνθαιεέ ε θαθά ζηΪζε ηνπ ζψκαηνο. πλεξγαζέα ζψκαηνο θαη πλεχκα-

ηνο κε ζηφρν ηε ζπλνιηθά θαιά θαηΪζηαζε ηνπ αηφκνπ.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά, ηζηνξηθά αλαδξνκά.  

• ΒθκΪζεζε  θαη εκπΫδσζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο κεζφδνπ πηιΪηεο.  

• ΠξνπαξαζθεπαζηηθΫο αζθάζεηο. 

• ΒθκΪζεζε ηνπ βαζηθνχ αζθεζηνινγένπ. 

• Πξννδεπηηθά εμΪζθεζε απφ ην αξρΪξην, ζην κεζαέν θαη ζην πξνρσξεκΫλν επηέπεδν.  

• Άιιεο κνξθΫο πηιΪηεο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά & πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Siler, B. (2005). Pilates θαη ζώκα. ΜεηΪθξαζε: Πνπιέηζα Κ. Βθδ. ΠαηΪθε. Ώζάλα. 

• Ackland L. (1998). 15 Minutes pilates, Thorsons, London, UK. 

• Fiasca, R. (2009). Discovering Pure Classical Pilates. Amazon. UK. 

• Ungaro A. (2002). Pilates body in motion. Dorling Kindersley book, London, UK.  

• Ungaro, A. (2005). Πηιάηεο, Αξκνλία θαη θίλεζε. ΜεηΪθξαζε: Λφε, Ώ. Βθδ.ΚΟΏΝ, Ώζάλα. 
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ΓΥ- 193Δπ- Γηφγθα 
 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Κ. ΘενδσξΪθνπ  

 

Γηδαζθαιία: Αε δηδΪζθεηαη. ε πεξέπησζε πνπ δηδαρζεέ, ζα αλαξηεζεέ ε ζρεηηθά αλαθνέ-

λσζε. 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ησλ ζΫζεσλ ηεο γηφγθα, εμΪζθεζε ζε ζπλδπαζ-

κφ κε ηελ αλαπλνά, ελαξκφληζε ησλ θηλάζεσλ κε ηελ απηνζπγθΫληξσζε.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Βηζαγσγά, ηζηνξηθά αλαδξνκά.  

• ΒθκΪζεζε ησλ βαζηθψλ αζθάζεσλ γηφγθα σο ππφβαζξν γηα φια ηα επέπεδα εμΪζθεζεο.  

• Πξννδεπηηθά εμΪζθεζε ζηηο ζΫζεηο γηφγθα. 

• Βπέδξαζε ησλ ζΫζεσλ γηφγθα ζηηο βαζηθΫο ιεηηνπξγέεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

• ΣερληθΫο δηδαζθαιέαο θαη κεζνδνινγέα. 

• Φηινζνθέα ηεο γηφγθα θαη ζπγρψλεπζε απηάο κε ηελ εμΪζθεζε θαη ηε δηδαζθαιέα.  

• Ώληηκεηψπηζε πξνβιεκΪησλ πγεέαο κΫζα απφ ηελ εμΪζθεζε κε ηε γηφγθα. 

• Βθαξκνγά θαη ελζσκΪησζε ηεο θηινζνθέαο γηφγθα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά & πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Singleton, M. (2010). Yoga Body. The Origins of Modern Posture Practice. Oxford University 

Press. USA.  

• Gerstein, N. (2004). Guiding Yoga’s light : Yoga Lessons for Yoga Teachers. Pendagon 

Publishers. U.K.  

•  Farhi, D. (2003). Bringing Yoga to life: The Everyday Practice of Enlightened Living. Haprer. 

San Fransisco. 

• Brown, Ch. (2006). H βίβινο ηεο γηόγθα. Εζφξξνπνλ. Ώζάλα. 

 

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

188 
 

ΓΥ- 190Δπ- Σξακπνιίλν 
 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο πχξνο Κακπηψηεο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο πχξνο Κακπηψηεο, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Γλσξηκέα θαη εμνηθεέσζε κε ηξακπνιέλν. Αηαρσξηζκφο κε-

ηαμχ ηνπ αγσληζηηθνχ θαη ςπρνινγηθνχ ηξακπνιέλν (Ϋλλνηα, θηινζνθέα, ζθνπφο). Θεσξεηηθά 

θαηΪξηηζε θαη πξαθηηθά εμΪζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζην ηξακπνιέλν 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε 

• Καηεπζχλζεηο αλΪινγα κε ηε θηινζνθέα θαη ην ζθνπφ ηνπ αληηθεηκΫλνπ. ΠαξΪγνληεο θαη 

ζπληζηψζεο γηα ηελ αλΪπηπμε ηνπ ηξακπνιέλν. 

• ΦπζηνινγηθΫο, κνξθνινγηθΫο, ςπρνθηλεηηθΫο, ηδηαηηεξφηεηεο αλΪινγα κε ηελ ειηθέα.  

• ΏλαπηπμηαθΫο θαη καζεζηαθΫο αξρΫο. χγρξνλνη κΫζνδνη κΪζεζεο.  

• Βπηινγά ηαιΫλησλ. σκαηνκεηξηθΪ ζηνηρεέα ζε ζρΫζε  κε ην ηξακπνιέλν. Σεζη ηθαλνηάησλ.  

• Πξνπνλεηηθά ηνπ ηξακπνιέλν θαη θαλνληζκνέ. 

• Βμνηθεέσζε, πξνζαξκνγά, αζθάζεηο αξραξέσλ. ΐαζηθΫο ζΫζεηο ζην ηξακπνιέλν. 

• Σαμηλφκεζε ησλ αζθάζεσλ αλΪινγα ηελ νκΪδα θαη ην εέδνο ησλ αικΪησλ ζην ηξακπνιέλν. 

Μεζνδνινγέα, ιΪζε, δηφξζσζε ησλ αζθάζεσλ ζην ηξακπνιέλν. 

• ηνηρεέα κεραληθάο ζην ηξακπνιέλν.  

• χγρξνλνη πξνβιεκαηηζκνέ θαη εξεπλεηηθΪ απνηειΫζκαηα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθέαο ζην 

ηξακπνιέλν.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Θεσξεηηθά & πξαθηηθά εμΫηαζε. Βθπφλεζε εξγαζέαο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Κακπηψηεο . (2010). Σν ηξακπνιέλν. Βθδφζεηο ΣειΫζξην. Ώζάλα 

• Horne, E., D. (1978). Trampolining: A Complete Handbook. Faber & Faber. 

• Μηζηξιέδεο, Γ. (2000). Ώθξνβαηηθά Γπκλαζηηθά-Σξακπνιέλν. Έθδνζε Παλ/κηαθφ ηππνγξα-

θεέν. Θεζζαινλέθε. 

• Schlosser, T. (1997). Trampoline &Tumbling : Coaching the Fundamentals. Cooper Pub 

Group. USA 

• Traviss, D. (1993). Backyard Trampolining. A Comprehensive Guide for the Trampolinist. 

Life Line. 
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3.4.γ. Δηδίθεπζε (Κχθινο) «Διιεληθφο Παξαδνζηαθφο Υνξφο» 
 

πληνληζηάο:  

 

ηνπο απνθνέηνπο ρνξεγεέηαη δέπισκα Βηδέθεπζεο κε ηέηιν «Διιεληθόο Παξαδνζηαθόο Υν-

ξόο». Γηα ηνπο θαηφρνπο ηνπ ππΪξρεη Ϋλα επξχ πεδέν δξΪζεο, επαγγεικαηηθάο ζηαδηνδξνκέ-

αο θαη απαζρφιεζεο. Σν πεδέν απηφ πεξηιακβΪλεη ζΫζεηο εξγαζέαο ζε φιν ην θΪζκα ηεο 

δεκφζηαο θαη ηδησηηθάο εθπαέδεπζεο (πξσηνβΪζκηα θαη δεπηεξνβΪζκηα) ζε ηδησηηθΪ γπκλαζ-

ηάξηα θαη ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο ζε θαιιηηερληθΪ ζσκαηεέα, ρνξεπηηθνχο νκέινπο, ζρνιΫο 

ρνξνχ θαη ζεΪηξνπ, θαζψο επέζεο θαη ζε ρψξνπο εξγαζέαο θαη αλαςπράο ζε ρεηκεξηλΪ θαη 

ζεξηλΪ ζΫξεηξα ά αθφκα ζε εηδηθνχο πιεζπζκνχο, φπσο ειηθησκΫλνη ά Ϊηνκα κε εηδηθΫο α-

λΪγθεο. 
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ΓΥ-461ΔΥ Αλάιπζε θαη Κξηηηθή ηνπ Υνξνχ - Δηζαγσγή ζηελ Αηζζεηηθή Μνξθνινγία   

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα ΐαζηιηθά ΣπξνβνιΪ  
 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα ΐαζηιηθά ΣπξνβνιΪ  
 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Eθαξκνγά ηεο αηζζεηηθάο ζην πεδέν Ϋξεπλαο ηνπ ρνξνχ κε 

αλαιπηηθΫο πξνζεγγέζεηο απφ ρψξνπο ησλ Κνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ηεο θξηηηθάο, ηεο ρνξνγ-

ξαθέαο θαη ησλ ζεσξηψλ ηεο θέλεζεο.  
 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά ζηελ αλΪιπζε θαη θξηηηθά ηνπ ρνξνχ. Πξνζδηνξηζκφο επηζηεκνληθνχ πεδένπ.  

• Ώηζζεηηθά θαη ρνξφο. Δ αληηκεηψπηζε ηνπ ρνξνχ ππφ ηνπο φξνπο ηεο ηΫρλεο. Θεσξεηηθνέ 

πξνβιεκαηηζκνέ. 

• Σα εέδε θαη ε αλΪιπζε  ηνπ ρνξνχ. 

α) Βξκελεέα ηνπ ρνξνχ: θνηλσληθν-πνιηηηζηηθφ πεξηβΪιινλ, ζθνπφο, εέδνο, χθνο. 

β) Δ αηζζεηηθά αμηνιφγεζε ζην ρνξφ. Σα θξηηάξηα ηεο αηζζεηηθάο αμηνιφγεζεο. 

• Βηζαγσγά ζηελ αηζζεηηθά κνξθνινγέα: Δ δνκηθά-κνξθνινγηθά αλΪιπζε σο ηξφπνο πξν-

ζΫγγηζεο ηεο αηζζεηηθάο ηνπ ρνξνχ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο.  

•  Φνξκαιηζκφο, κνξθνινγηθά πξνζΫγγηζε θαη πιηζηηθά θξηηηθά ζεσξέα. Δ δνκά θαη ε γΫλλε-

ζε ησλ αηζζεηηθψλ ζεσξηψλ. 

• Υνξφο θαη ζεκαζέα. Δ ζεκαληηθά θαη θνηλσληθά αλΪιπζε ζηε κειΫηε ηνπ ρνξνχ. 

• ΏηζζεηηθΫο θαηεγνξέεο: Βηζαγσγά ζηηο θξηηηθΫο θαηεγνξέεο ηνπ Stolnitz θαη ε εθαξκνγά ηνπο 

ζην ρνξφ. 

• ΜΫζνδνη νξγΪλσζεο θαη παξαγσγάο ρνξεπηηθψλ εθδειψζεσλ.  

• ΣΫρλε θαη εζληθηζκφο. Σν ειιεληθφ κνπζηθν-ρνξεπηηθφ παξΪδεηγκα.  

• ΜεζνδνινγηθΪ πξνβιάκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρΫζεηο κνξθάο/πεξηερνκΫλνπ, ηΫρλεο ηνπ 

ρνξνχ/ηδενινγέαο, θαιιηηερληθάο κνξθάο / ηδενινγηθνχ πεξηερνκΫλνπ. 

• Δ Ώηζζεηηθά ηεο Πξφζιεςεο. Ο ζεαηάο θαη ε ηΫρλε ηνπ ρνξνχ.  
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ:Βθπφλεζε γξαπηάο εξγαζέαο, γξαπηά εμΫηαζε. 
 
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: 

• Adshead, J. (Ed.)-Briginshaw V.-Hodgens P.-Huxley M., (2007), Αλάιπζε ηνπ Υνξνύ. Θεσ-

ξία θαη Πξάμε, κηθξ/επκ. ΐαζηιηθά Κ. ΣπξνβνιΪ & Μαξέα Ε. Κνπηζνχκπα, Ώζάλα: ΕαηξηθΫο 

Βθδφζεηο Παζραιέδε.  

• ΐαζηιηθά Κ. ΣπξνβνιΪ (2011). Πεξί ρνξνύ. Δπηά ππνζέζεηο εξγαζίαο γηα ηελ επηζηήκε θαη 

ηελ ηέρλε ηνπ ρνξνύ. Ώζάλα: ΏπηνΫθδνζε.  
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ΓΥ-463ΔΥ  Γηδαθηηθή Διιεληθνχ Παξαδνζηαθνχ Υνξνχ (ζπγρψλεπζε κε ην πξ. ΓΥ-462ΒΥ 

Καζνδεγ.ΒμΪζθεζε Βιιελ.Παξαδνζηαθνχ Υνξνχ). 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

7 98 200 8 4 Βαξηλφ  
Θεσξέα: 1 ψξα 

ΒθαξκνγΫο: 6 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα ΐαζηιηθά ΣπξνβνιΪ 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα ΐαζηιηθά ΣπξνβνιΪ, Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Μαξέα 

Κνπηζνχκπα. 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ κειΫηε θαη ε εθαξκνγά ησλ βαζηθψλ ζεσξηψλ κΪζεζεο 

θαη ηερληθψλ δηδαζθαιέαο ζηνλ ειιεληθφ παξαδνζηαθφ ρνξφ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Θεσξέεο κΪζεζεο θαη ηερληθΫο δηδαζθαιέαο.  

• Ο ρνξφο ζηελ εθπαέδεπζε.   

• Δ ρξάζε ηεο κνπζηθν-θηλεηηθάο  αγσγάο ζηε δηδαζθαιέα ηνπ ειιεληθνχ παξαδνζηαθνχ 

ρνξνχ.  

• Δ δηδαζθαιέα ηνπ ειιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ πιαέζην.  

• ΜΫζνδνη δηδαζθαιέαο ηνπ ειιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ Ε : Μεξηθά, νιηθά, κηκεηηθά κΫζν-

δνο θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο.   

• ΜΫζνδνη δηδαζθαιέαο ηνπ ειιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ ΕΕ :  Έκκεζε, Ϊκεζε κΫζνδνο. 

• ΜΫζνδνη δηδαζθαιέαο ηνπ ειιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ ΕΕΕ : Μνξθνινγηθά κΫζνδνο. 

• Αεκηνπξγηθφηεηα θαη απηνζρεδηαζκφο ζηε δηδαζθαιέα ηνπ ειιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ.  

• Ο ειιεληθφο παξαδνζηαθφο ρνξφο σο κΫζν αηζζεηηθάο αγσγάο.  

• Δ ρξάζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξέαο θαη ηεο επηθνηλσλέαο ζηε δηδαζθαιέα ηνπ ειιε-

ληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ.  

• Δ νξγΪλσζε ηνπ καζάκαηνο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά θαη γξαπηά εμΫηαζε  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Αάκαs, Δ. (2005). Λατθή κνπζηθνρνξεπηηθή παξάδνζε θαη λένη. Υνξεπηηθέο ζπλήζεηεο ησλ 

θνηηεηώλ – ηξησλ ηεο Διιάδνο. Ώζάλα.  

• Καξθάο, ΐ. &  ΓηΪθα, Μ. (2009). Ο ειιεληθόο παξαδνζηαθόο ρνξόο ζηελ εθπαίδεπζε. Πξν-

ηάζεηο  δηδαζθαιίαο, Θεζζαινλέθε: ΐηβιηνδηΪπινπο.  
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ΓΥ-464ΔΥ Μνξθνινγία Διιεληθνχ Παξαδνζηαθνχ Υνξνχ  

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

4 56 150 6 3 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 2 ψξεο 

       
Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα ΐαζηιηθά ΣπξνβνιΪ 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα ΐαζηιηθά ΣπξνβνιΪ, 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ αλΪπηπμε ηεο αλαιπηηθάο ζθΫςεο, ηεο θξηηηθάο ηθαλφηεηαο 

θαη ηεο επρΫξεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ζεκΪησλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε κειΫηε θαη Ϋξεπλα ηεο 

δνκάο θαη κνξθάο ηνπ ρνξνχ. Πξνζεγγέδνληαη αθφκε, ε κειΫηε ηεο δνκάο θαη ηνπ χθνπο, θα-

ζψο θαη ηεο εηδνινγηθάο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ. Σππνινγέα. 

ΜΫζνδνη ηαμηλφκεζεο κε αλαθνξΪ ζηνλ ειιεληθφ παξαδνζηαθφ ρνξφ.  
 
Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΏλΪιπζε ηεο ρνξεπηηθάο κνξθάο (ζεσξεηηθΫο βΪζεηο, κΫζνδνη θαη ηερληθΫο αλΪιπζεο). 

• ΏλΪιπζε ησλ πιηθν-ηερληθψλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρεέσλ ηνπ ρνξνχ. ΜΫζνδνη πξνζΫγγηζεο ηεο 

δνκάο θαη ηνπ χθνπο.  

• ρΫζεηο ρνξνχ θαη κνπζηθάο (κνπζηθά/ξπζκφο, ξπζκηθά νξγΪλσζε/ξπζκηθφ ζρά-

κα/ρνξνγξαθέα ηνπ ρνξνχ)  

• Ώλαγλψξηζε ρνξεπηηθάο κνξθάο. ΜνληΫια θφξκαο.  

• ΐαζηθΫο αξρΫο ηεο Σππνινγέαο (ν ηχπνο σο βαζηθά κνλΪδα δηαέξεζεο θαη ηαμηλφκεζεο ηνπ 

ρνξεπηηθνχ πιηθνχ).  

• ΜΫζνδνη θαη θξηηάξηα ηαμηλφκεζεο. ΥαξηνγξΪθεζε κνξθηθψλ ηχπσλ θαη κνληΫισλ θφξκαο 

θαηΪ πεξηνρΫο θαη ε εξκελεέα ηεο  κνξθάο (ζεσξεηηθΫο βΪζεηο & κΫζνδνη πξνζΫγγηζεο)  

• Υνξφο θαη θνηλσλέα. ρΫζεηο ρνξεπηηθάο κνξθάο / πεξηερνκΫλνπ, ρνξεπηηθάο κνξθάο / θνζ-

κνζεσξέαο.  

• Δ ζπκβνιηθά – εξκελεπηηθά πξνζΫγγηζε ηεο ρνξεπηηθάο κνξθάο.  

• Πνιηηηζκηθά ηαπηφηεηα (π.ρ. Ϋκθπιε, εζληθά, εζλνηηθά) θαη ρνξεπηηθά κνξθά. 

• Κνηλσληθά εμΫιημε, πνιηηηζκφο, δηαδηθαζέα, ηδενινγέα θαη δνκά: Δ ζρΫζε ηνπο κε ηε κνξθά 

ηνπ ρνξνχ. 
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά θαη γξαπηά εμΫηαζε, εξγαζέεο.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΑαλδξΪθεο, Λ. (1993). Ο απηνζρεδηαζκόο ζηνλ ειιεληθό δεκνηηθό ρνξό, Ώζάλα: ΏπηνΫθδν-

ζε.  

• ΣπξνβνιΪ, ΐ. Κ. (2001). Ο Διιεληθόο ρνξόο: Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Ώζάλα: Guten-

berg.  

• ΣπξνβνιΪ, ΐ. Κ. (2011). Υνξνινγηθά ζέκαηα. Ώζάλα: ΏπηνΫθδνζε.  
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ΓΥ-465ΔΥ  Ιζηνξία Διιεληθνχ Παξαδνζηαθνχ Υνξνχ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Υεηκεξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Kαζεγάηξηα Μαγδαιηλά ΓσγξΪθνπ  

 

Γηδαζθαιία: Kαζεγάηξηα Μαγδαιηλά ΓσγξΪθνπ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ θαηαλφεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο ηζηνξέαο ηνπ ρνξνχ γηα 

ηελ εθηέκεζε ηνπ εχξνπο θαη ηεο πνηθηιέαο ηεο ρνξεπηηθάο πξαθηηθάο θαζψο θαη ηεο ζεκαζέαο 

ηεο γηα ηελ αλζξψπηλε δσά. Με Ϋκθαζε ζηηο δηαθνξεηηθΫο πεξηφδνπο ηεο Βιιεληθάο ηζηνξέαο 

ηα ηζηνξηθΪ δεδνκΫλα γηα ην ρνξφ πξνζεγγέδνληαη θαη ζρνιηΪδνληαη θξηηηθΪ κε βΪζε ηηο ζχγ-

ρξνλεο κεζφδνπο ηεο ηζηνξηθάο Ϋξεπλαο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά ζηελ ηζηνξηθά Ϋξεπλα.  

• Υνξφο θαη Βιιεληθά Μπζνινγέα - πξντζηνξηθνέ ρξφλνη.  

• Ο ρνξφο ζηελ αξραέα ΒιιΪδα: ΛνγνηερληθΫο πεγΫο, ΒηθαζηηθΫο πεγΫο.  

• Ο ρνξφο ζηνπο Βιιεληζηηθνχο ρξφλνπο.  

• Ο ρνξφο θαηΪ ηελ πεξένδν ηεο ΐπδαληηλάο Ώπηνθξαηνξέαο.  

• Ο ρνξφο ηελ πεξένδν ηεο Σνπξθνθξαηέαο – πεξηεγεηηθφο θχθινο.  

• Ο ρνξφο ζηελ απγά ηνπ 20νπ αηψλα κε Ϋκθαζε ζηνλ παξαδνζηαθφ ρνξφ: Οη πξψηεο Πα-

λειιάληεο θαη ηνπηθΫο εθδφζεηο (θξηηηθά παξνπζέαζε).  

• Υνξφο θαη ειιεληθά εζληθά ηαπηφηεηα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο ά εθπφλεζε εξγαζηψλ.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΚξΪνπο, Ρ. (1980). Ηζηνξία ηνπ ρνξνύ. ΜεηΪθξαζε ηδεξφπνπινπ-Καθαβνχιηα Ώζάλα : 

ΝεθΫιε.  

• Lawler, L. (1984) Ο ρνξόο ζηελ αξραία Διιάδα. MεηΪθξαζε Μ. ΑεκεηξηΪδε – Φαξνπνχιν-

π. Ώζάλα : ΚΫληξν Παξαδνζηαθνχ Υνξνχ.  

• Hobsbawn E. (1997) Γηα ηελ ηζηνξία. Μεηαθξ.Π. ΜαηΪιαο. Ώζάλα : ΘεκΫιην. ΓσγξΪθνπ, Μ. 

(2004) Βπηλνάζεηο θαη παξαγλσξέζεηο ζηελ θαηαζθεπά ηεο Βιιεληθάο ρνξεπηηθάο ηαπηφηεηαο. 

ην Υνξεπηηθέο ηαπηόηεηεο ζηα Βαιθάληα. ΠξαθηηθΪ 3νπ Παλειιελένπ πλεδξένπ Βιιεληθνχ 

Πνιηηηζκνχ. Ϋξξεο: ΑΒΠΚΏ.  
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ΓΥ-466ΔΥ Δηδηθά Θέκαηα Διιεληθνχ Παξαδνζηαθνχ Υνξνχ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

5 70 150 6 3 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 1 ψξα 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

       
Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα ΐαζηιηθά ΣπξνβνιΪ 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα ΐαζηιηθά ΣπξνβνιΪ, Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Μαξέα 

Κνπηζνχκπα. 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ παξνπζέαζε ησλ βαζηθψλ πξνζεγγέζεσλ θαη κεζφδσλ 

Ϋξεπλαο ηνπ ειιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ σο πνιηηηζκηθνχ θαηλνκΫλνπ. ΠαξΪιιεια, δέλε-

ηαη Ϋκθαζε ζηε ζρΫζε ηνπ ειιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ  κε ηελ απξαδνζηαθά θαη ηε 

ζχγρξνλε θνηλσλέα ππφ ηνπο φξνπο ησλ δηαθφξσλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγέζεσλ θαη ηΪζε-

σλ ζην πιαέζην ησλ ιαν-εζλν-αλζξσπνινγηθψλ ζπνπδψλ.   

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Ώξραέα ειιεληθά θηινζνθέα θαη ρνξφο.  

• Λατθφο πνιηηηζκφο: Υξάζε θαη ζεσξεηηθά ζπγθξφηεζε ηνπ φξνπ. 

• Πνιηηηζκφο θαη θνπιηνχξα: Έλλνηα θαη πεξηερφκελν. Κνηλσληθφο κεηαζρεκαηηζκφο θαη ει-

ιεληθφο παξαδνζηαθφο ρνξφο: Παξαδεέγκαηα. 

• Λαν-εζλν-αλζξσπνινγηθΫο ζπνπδΫο: Θεσξεηηθνέ πξνβιεκαηηζκνέ. 

• Υνξφο θαη ιατθφο πνιηηηζκφο (ιανγξαθέα-εζλνγξαθέα-αλζξσπνινγέα ηνπ ρνξνχ). 

• ΠαξΪδνζε θαη θνιθινξηζκφο.  

•  Ώπηνζρεδηαζκφο θαη δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ ειιεληθά κνπζηθνρνξεπηηθά παξΪδνζε. 

• Πνιηηηζκηθά ηαπηφηεηα(π.ρ.Ϋκθπιε, εζληθά, εζλνηηθά) θαη ειιεληθφο παξαδνζηαθφο ρνξφο.  

• Πνιηηηθά θαη ειιεληθφο παξαδνζηαθφο ρνξφο.  

• θεληθά παξνπζέαζε ηνπ ειιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ.  

• Βιιεληθά παξαδνζηαθά κνπζηθά – ΜνπζηθΪ ιατθΪ φξγαλα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά θαη γξαπηά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Ώπδέθνο, Β., Ρ. ΛνπηδΪθε, Υξ. Παπαθψζηαο (Βπκ). (2004). Υνξεπηηθά Δηεξόθιεηα, Ώζάλα: 

ΒιιεληθΪ ΓξΪκκαηα. 

• ΑακηαλΪθνο, η. (1984). Λατθφο πνιηηηζκφο. Εδενινγηθά ρξάζε θαη ζεσξεηηθά ζπγθξφηεζε 

ηνπ φξνπ. Δπηζηεκνληθή θέςε, 19: 52-61.  

• ΝηΪηζε, Β. (1988). Οη ζεσξεηηθνέ πξνβιεκαηηζκνέ ζηηο ιαν-εζλν-αλζξσπνινγηθΫο ζπνπ-

δΫο, ύλδεηπλνλ, ΕσΪλληλα: Φηινζνθηθά ζρνιά Εσαλλέλσλ, ζ.237-270. 
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ΓΥ-467ΔΥ  Δζλνρνξνινγία 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Kαζεγάηξηα Μαγδαιηλά ΓσγξΪθνπ  

 

Γηδαζθαιία: Kαζεγάηξηα Μαγδαιηλά ΓσγξΪθνπ  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Βηζαγσγηθφ κΪζεκα κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ ζεκειησ-

δψλ ελλνηψλ θαη ηεο κεζνδνινγέαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κειΫηε ηνπ ρνξνχ. Παξνπ-

ζηΪδνληαη κΫζα απφ κηα θξηηηθά εμειηθηηθά ζθνπηΪ νη θπξηφηεξεο ζεσξέεο θαη ξεχκαηα θαη ε 

επέδξαζά ηνπο ζηε κειΫηε ηνπ ρνξνχ κΫζα απφ ηελ παξπζέαζε εθαξκνζκΫλσλ κειεηψλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά ζηηο βαζηθΫο Ϋλλνηεο & ζηελ νξνινγέα ησλ επέ κΫξνπο πξνζεγγέζεσλ.  

• Λανγξαθηθά πξνζΫγγηζε.  

• Υνξνινγηθά πξνζΫγγηζε - ΜΫζνδνο θαη δνκηθΪ αλαιπηηθΪ  ππνδεέγκαηα.   

• Ώλζξσπνινγέα ηνπ ρνξνχ – ΜΫζνδνο (εζλνγξαθηθά) θαη δνκηθΪ αλαιπηηθΪ ππνδεέγκαηα.  

• Πξνζεγγέζεηο θαη κΫζνδνη αλΪιπζεο ηνπ Όθνπο - Υνξνκεηξέα.  

• Βζλντζηνξηθά πξνζΫγγηζε – αμηνπνέεζε ησλ πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ – κλάκε θαη ηαπηφηε-

ηα.  

• εκεησηηθά θαη Υνξφο.  

• Ο ρνξφο σο ζπκβνιηθά πξαθηηθά.  

• Υνξφο – Σειεηνπξγέεο θαη ειιεληθΪ ρνξεπηηθΪ δξψκελα.  

• Δ δεχηεξε χπαξμε ηνπ ρνξνχ – θνιθινξηζηηθΫο επηηειΫζεηο θαη ην δάηεκα  ηεο απζεληηθφηε-

ηαο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο, εθπφλεζε εξγαζηψλ.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Royce, A.P. (2005) Ζ αλζξσπνινγία ηνπ ρνξνύ [(1977, 2002) The anthropology of Dance]. 

ΓσγξΪθνπ Μ. (ΜεηΪθξαζε-ΒπηκΫιεηα –Βπέκεηξν). Ώζάλα: Νάζζνο   

• ΓσγξΪθνπ, Μ. (2003). Ο ρνξόο ζηελ ειιεληθή ιατθή παξάδνζε, Ώζάλα: Art Work.  

• ΒζλνγξαθηθΪ (1992). Ο ρνξόο ζηελ Διιάδα. ΏθηΫξσκα. Ρ. ΛνπηδΪθε (ΒπηκΫιεηα). Ναχπιην : 

Πεινπνλλεζηαθφ Λανγξαθηθφ Ίδξπκα. 
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ΓΥ-468ΔΥ  εκεηνγξαθία ηνπ Υνξνχ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Υεηκεξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα  Μ. Κνπηζνχκπα  
 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα  Μ. Κνπηζνχκπα  

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Βηζαγσγά ζηελ Ϋλλνηα ηεο θαηαγξαθάο ηεο ρνξεπηηθάο θέ-

λεζεο. χληνκε ηζηνξηθά αλαδξνκά θαη θξηηηθά παξνπζέαζε ησλ ζεκεηνγξαθηθψλ ζπζηεκΪ-

ησλ. ΏλΪιπζε ησλ ζπζηεκΪησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζάκεξα. Έκθαζε ζην ζχζηεκα ηνπ 

Laban. Εθαλφηεηα αλΪγλσζεο θαη γξαθάο ζε βαζηθφ επέπεδν ησλ δχν απηψλ ζπζηεκΪησλ. 
 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά ζηε ζεκεηνγξαθέα ηεο ρνξεπηηθάο θέλεζεο (νξηζκφο, εέδε, αλαγθαηφηεηα, ζηΪδηα) 

• χληνκε ηζηνξηθά αλαδξνκά θαη θξηηηθά παξνπζέαζε ησλ ζεκεηνγξαθηθψλ ζπζηεκΪησλ ηεο 

ρνξεπηηθάο θέλεζεο ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ ΒιιΪδα. 

• Βηζαγσγά ζηηο ζεσξέεο θαη ζην ζχζηεκα Laban 

• εκεηνγξαθέα ηεο δνκηθάο πιεπξΪο ηεο ρνξεπηηθάο θέλεζεο ζην ζχζηεκα ηνπ Laban (Laba-

notation) - ζεκειηψδε ζηνηρεέα Ε & ΕΕ 

• εκεηνγξαθέα ηεο δνκηθάο πιεπξΪο ηεο ρνξεπηηθάο θέλεζεο ζην ζχζηεκα ηνπ Laban (Laba-

notation) - Ϊικαηα θαη ζηξνθΫο 

• εκεηνγξαθέα ηεο δνκηθάο πιεπξΪο ηεο ρνξεπηηθάο θέλεζεο ζην ζχζηεκα ηνπ Laban (Laba-

notation) – επαλαιεπηηθΪ ζχκβνια, κεηαθέλεζε ζην ρψξν 

• εκεηνγξαθέα ηεο δνκηθάο πιεπξΪο ηεο ρνξεπηηθάο θέλεζεο ζην ζχζηεκα ηνπ Conté – ηξν-

πνπνηεκΫλν ζχζηεκα 

• εκεηνγξαθέα ηεο πνηνηηθάο πιεπξΪο ηεο ρνξεπηηθάο θέλεζεο ζην ζχζηεκα ηνπ Laban (Ef-

fort) 

• Βθαξκνγά ηνπ ζπζηάκαηνο Laban ζηνλ ειιεληθφ παξαδνζηαθφ ρνξφ 
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: εθπφλεζεο εξγαζέαο, γξαπηΫο εμεηΪζεηο 
 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Hutchinson Guest, A., (1984). Dance Notation: The Process of Recording Movement on 

Paper, London: Dance Books. 

• Κνπηζνχκπα, Μ., (2005 ππφ Ϋθδνζε). εκεηνγξαθία ηεο ρνξεπηηθήο θίλεζεο. Σν πέξαζκα 

από ηελ πξντζηνξία ζηελ ηζηνξία ηνπ ρνξνύ, Ώζάλα: Πξνπνκπφο. 

•Laban Rudolf and F. C. Lawrence, 1974, Effort. Economy of human movement, London: 

MacDonald and Evans, 2nd edition. 
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3.4.δ. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΔΝΟΡΓΑΝΖ ΓΤΜΝΑΣΙΚΖ»  
πληνληζηάο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  πχξνο Κακπηψηεο  

ΓΥ-470ΔΓ Σερληθή Αλάιπζε Δλφξγαλεο Γπκλαζηηθήο 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο πύξνο Πξαζζάο 

 

Γηδαζθαιία: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο πύξνο Πξαζζάο, Δπηθ.Καζεγεηήο Γηψξγνο ΝηΪιιαο. 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Ο ζθνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε κειΫηε θαη ε ζεσξεηηθά 

θαη πξαθηηθά εθαξκνγά ησλ αξρψλ ηεο κεραληθάο ζηελ ηερληθά  ησλ αζθάζεσλ ηεο ελφξγα-

λεο γπκλαζηηθάο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

•  Κηλεκαηηθνέ παξΪγνληεο πνπ πξνζδηνξέδνπλ & πεξηγξΪθνπλ ηηο αζθάζεηο ηεο Βλφξγαλεο 

Γπκλαζηηθάο. 

a. ΘΫζε/Μεηαηφπηζε/Ώπφζηαζε 

b. Σαρχηεηα/ΒπηηΪρπλζε 

•  Κηλεηηθνέ παξΪγνληεο θαη νη εθαξκνγΫο ηνπο ζηελ Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά. 

a.    Οη λφκνη ηνπ Νεχησλα 

b.    Αχλακε 

c. Σξηβά 

d. Ρνπά 

e. Οξκά 

f. ¨Έξγν/ΒλΫξγεηα 

g. Εζρχο 

• ΠξαθηηθΫο εθαξκνγΫο 

 
Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ:   

1. ΠξαθηηθΫο ΒθαξκνγΫο θαηλ Θεσξεηηθά ΠξνζΫγγηζε  

 

* Οη θνηηεηΫο πξΫπεη λα επηδεέμνπλ ηνπιΪρηζηνλ 50% (5 ζηελ βαζκέδα 1-10) γλψζε ζε θΪζε 

κηα απφ ηηο 2 ελφηεηεο (Θεσξεηηθά ΠξνζΫγγηζε/ ΠξαθηηθΫο ΒθαξκνγΫο). 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• http://eclass.uoa.gr/courses/PHED239/  

•ΝηΪιιαο, Γ. (2004). Βλφξγαλε γπκλαζηηθά: Σερληθά αλΪιπζε ησλ αζθάζεσλ—Κηλεζηνινγηθά 

πξνζΫγγηζε. Δθδόζεηο Art Work, Ώζάλα. 

•ηΪηξαο Θ. (2001). Βλφξγαλε γπκλαζηηθά: Δ κεραληθά ησλ αζθάζεσλ. Δθδόζεηο University 

Studio Press, Θεζζαινλέθε. 

http://eclass.uoa.gr/courses/PHED239/
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ΓΥ-471ΔΓ Πξνπνλεηηθή Δλφξγαλεο Γπκλαζηηθήο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Βαξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Δπίθ. Καζεγεηήο  πχξνο Κακπηψηεο 

 

Γηδαζθαιία: Δπίθ. Καζεγεηήο  πχξνο Κακπηψηεο, Δπηθ.Καζεγεηήο Γηψξγνο ΝηΪιιαο. 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά θαηΪξηηζε γχξσ απφ ηελ πξνπν-

λεηηθά ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ελφξγαλεο γπκλαζηηθάο ζε παηδαγσγηθφ θαη αγσληζηηθφ επέπεδν. 

Δ θπζηθά πξνεηνηκαζέα. ΏλαθΪιπςε, αλΪπηπμε θαη βειηέσζε Εθαλνηάησλ/δεμηνηάησλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Θεσξέα ηεο πξνπφλεζεο.  

• Βθαξκνγά ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκΪησλ ηεο βηβιηνγξαθέαο ηεο επηζηάκεο ηεο   Φ.Ώ. 

ζηελ πξνπφλεζε ηεο Βλφξγαλεο γπκλαζηηθάο.  

• ΝΫεο πξνπνλεηηθΫο ηΪζεηο ηνπ αζιάκαηνο. 

• Κχθινη πξνεηνηκαζέαο  

• Βπηινγά ηαιΫλησλ.  

• ηνηρεέα ειΫγρνπ θαη επαλειΫγρνπ.  

• Φπζηθά θαηΪζηαζε.  

• ΐειηέσζε ησλ θπζηνινγηθψλ παξακΫηξσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο ζην ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ κΫξνο. ΓξαπηΫο 

θαη πξνθνξηθΫο εμεηΪζεηο. Βθπφλεζε εξγαζέαο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Κακπηψηεο, . (2004) ΏξρΫο θαη ηνηρεέα ηεο Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο  

• ΝηΪιια, Γ. (2004). Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά. Βθδφζεηο Art Work. Ώζάλα.   

• ΘενδσξΪθνπ, Κ. (2010). Γπκλαζηηθά: κηα πνιπεπέπεδε πξνζΫγγηζε.  

• Prestidge, P. (1978). Better Gymnastics. London. 
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ΓΥ-472ΔΓ Μεζνδνινγία Γηδαζθαιίαο Δλφξγαλεο Γπκλαζηηθήο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Δπίθ. Καζεγεηήο  πχξνο Κακπηψηεο 

 

Γηδαζθαιία: Δπίθ. Καζεγεηήο πχξνο Κακπηψηεο, Δπηθ.Καζεγεηήο Γηψξγνο ΝηΪιιαο. 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά θαηΪξηηζε ζχκθσλα κε ηηο παια-

ηφηεξεο αιιΪ θαη ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηδαζθαιέαο θαη πξνπνλεζηνινγέαο ηεο ελφξγαλεο 

γπκλαζηηθάο ζε παηδαγσγηθφ θαη αγσληζηηθφ επέπεδν. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• ΑηδαθηηθΫο αξρΫο θαη κΫζνδνη δηδαζθαιέαο ζε δηαθνξεηηθΫο ειηθηαθΫο νκΪδεο θαη επέπεδα 

ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ πιαέζην.  

• Σαμηλφκεζε θαη θαηΪηαμε ησλ αζθάζεσλ. 

•  Πξναζθάζεηο.  

• πλδπαζκνέ αζθάζεσλ.  

•  χλζεζε πξνγξακκΪησλ.  

•  Βθαξκνγά ησλ ζχγρξνλσλ επνπηηθψλ κΫζσλ, ηερλνινγηψλ θαη νξγΪλσλ γηα ηε βειηέσζε 

ηεο κεζνδνινγηθάο θαηεχζπλζεο ζηελ ελφξγαλε γπκλαζηηθά. 

•  Πνιπεπέπεδε πξνεηνηκαζέα(θπζηθά, ηερληθά, ςπρνινγηθά).  

• Ώλαδάηεζε βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκΫλσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο ζην ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ κΫξνο. ΓξαπηΫο 

θαη πξνθνξηθΫο εμεηΪζεηο. Βθπφλεζε εξγαζέαο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Κακπηψηεο, . (2004) ΏξρΫο θαη ηνηρεέα ηεο Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο  

• Chelladurai, P. & Kuga, D.J. (1996). Teaching and Coaching: Croup and Task Differences. 

Quest, 48, 470-484.  

• ΘενδσξΪθνπ, Κ. (2010). Γπκλαζηηθά: κηα πνιπεπέπεδε πξνζΫγγηζε.  

• Prestidge, P. (1978). Better Gymnastics. London.  

• Πξψηνο, Μ. (1992). Δ πξνπφλεζε ζην Ώξρηθφ θαη ΐαζηθφ ηΪδην Πξνεηνηκαζέαο. Βθδφζεηο 

Μαέαλδξνο. Θεζζαινλέθε. 

 

ΓΥ-473ΔΓ Δηδηθά Θέκαηα Δλφξγαλεο Γπκλαζηηθήο  
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο πύξνο Πξαζζάο 

 

Γηδαζθαιία: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο πύξνο Πξαζζάο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Σν κΪζεκα πεξηιακβΪλεη ζεκαηηθΫο ελφηεηεο αλαθεξφκελεο 

ζηνλ ξφιν ηεο βηνκεραληθάο, ηεο θπζηνινγέαο, ηεο ςπρνινγέαο, ηεο δηαηξνθάο θαη Ϊιισλ 

επηζηεκνληθψλ θιΪδσλ θαη ηνκΫσλ ηεο θπζηθάο αγσγάο ζηελ γπκλαζηηθά. Οη θνηηε-

ηΫο/θνηηάηξηεο Ϋρνπλ ηελ επθαηξέα λα εξεπλάζνπλ/παξνπζηΪζνπλ Ϋλα ζΫκα ζρεηηδφκελν κε ηηο 

παξαθΪησ ελφηεηεο ε λα πξνηεέλνπλ ην δηθφ ηνπο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

•  Ο ξφινο ηεο ΐηνκεραληθάο ζε αηνκηθΪ αζιάκαηα θαη εηδηθΪ ζηελ Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά. 

•  Υνξνγξαθηθά Πξνεηνηκαζέα ζηελ Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά. 

•  Data Collection and Analysis ζηελ Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά. 

•  ΚηλεκαηηθΫο/ΚηλεηηθΫο ΏξρΫο θαη νη εθαξκνγΫο ηνπο ζηελ Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά. 

•  ΏλΪιπζε κεκνλσκΫλσλ αζθάζεσλ.  

•  Ώμηνιφγεζε ζηελ Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά (Code of Points). 

•  Αηαηξνθά ζηελ Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά. 

•  Βξγνθπζηνινγέα ζηελ Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά. 

•  Φπρνινγέα ζηελ Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά. 

•  Kinanthropometry ζηελ Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά. 

• ΛνηπΪ ΘΫκαηα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: 
1. Παπακολούθηση 20%,   

2. Επγασία 50%  (20% Παπουσίαση¨--30% Paper),  

3. Εξέταση 30% 

     

Πιθανά Θέματα Εργασίας 

•Οπνηνδάπνηε πνχ θαηΪ θΪπνην ηξφπν ζρεηέδεηαη κε ηηο ΘεκαηηθΫο Βλφηεηεο. 

•ΚαηΪ πξφηαζε ηνπ θνηηεηά 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• http://eclass.uoa.gr/courses/PHED239/  

• Sands, W.A, Caine, D.J. and Borms, J. (2003). Scientific aspects of women gymnastics. 

Basel, Switzerland: Karger AG.  

ΓΥ-480ΔΓ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Δλφξγαλεο Γπκλαζηηθήο  

http://eclass.uoa.gr/courses/PHED239/
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Βαξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Δπίθ. Καζεγεηήο  πχξνο Κακπηψηεο 

 

Γηδαζθαιία: Δπίθ. Καζεγεηήο  πχξνο Κακπηψηεο, Δπηθ.Καζεγεηήο Γηψξγνο ΝηΪιιαο. 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ πξνπνλεηηθά εμΪζθεζε γηα εμνηθεέσζε, θαηαλφεζε θαη 

αθνκνέσζε ησλ αζθάζεσλ ηεο ελφξγαλεο γπκλαζηηθάο ζηα φξγαλα. Δ απφθηεζε θηλεηηθψλ 

ζπλεζεηψλ. Δ θηλεηηθά αληέιεςε θαη ε Ϊκεζε παξΫκβαζε ζε επέπεδν ζσκαηηθάο βνάζεηαο. Δ 

γλσζηηθά επεμεξγαζέα ηεο Ϊζθεζεο θαη ε θηλεηηθά  ηεο εθαξκνγά. * ΐνάζεηεο. * βνεζεηηθΪ 

φξγαλα  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Πξαθηηθά εμΪζθεζε θαη ζεσξεηηθά θαηΪξηηζε.  

• ΠαξνπζηΪζεηο αζθάζεσλ, πξνγξακκΪησλ, αγψλσλ κΫζσ video.  

• Καλνληζκνέ ηνπ αζιάκαηνο (θψδηθαο βαζκνινγέαο).  

•  ΐνεζεηηθΪ φξγαλα θαη βνάζεηεο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο ζην ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ κΫξνο. ΓξαπηΫο 

θαη πξνθνξηθΫο εμεηΪζεηο. Αηδαζθαιέα 20 σξψλ εέηε ζε ζπιιφγνπο, εέηε ζην πξαθηηθφ κΫξνο 

ηνπ βαζηθνχ καζάκαηνο ηεο ελφξγαλεο γπκλαζηηθάο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Κακπηψηεο, . (2004) ΏξρΫο θαη ηνηρεέα ηεο Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο  

• ΝηΪιια, Γ. (2004). Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά. Βθδφζεηο Art Work. Ώζάλα.  

• ΘενδσξΪθνπ, Κ. (2010). Γπκλαζηηθά: κηα πνιπεπέπεδε πξνζΫγγηζε.  

• Prestidge, P. (1978). Better Gymnastics. London.  

• Πξψηνο, Μ. (1992). Δ πξνπφλεζε ζην Ώξρηθφ θαη ΐαζηθφ ηΪδην Πξνεηνηκαζέαο. Βθδφζεηο 

Μαέαλδξνο. Θεζζαινλέθε  

• αηξαηδΫκε, Γ. (1998) Σα βνεζεηηθΪ φξγαλα. Ώζάλα. 
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3.4.ε.  Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΡΤΘΜΙΚΖ ΓΤΜΝΑΣΙΚΖ» 
πληνληζηάο:  ΛΫθηνξαο  Α. ΣζνπΪλε 

 

ΓΥ-470ΡΓ Σερληθή Αλάιπζε Ρπζκηθήο Γπκλαζηηθήο 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

Αλάζεζε: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Καιιηφπε ΘενδσξΪθνπ 

 

Γηδαζθαιία: Λέθηνξαο ΑΫζπνηλα ΣζνπΪλε ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Σν κΪζεκα βαζέδεηαη ζηε βην-κεραληθά λνκνηΫιεηα ησλ 

αζθάζεσλ ζψκαηνο θαη νξγΪλσλ θαη ζηνρεχεη ζηελ ηδηαέηεξε πξνζΫγγηζε ηεο θέλεζεο απηψλ 

απφ ηε ζθνπηΪ ηεο ηερληθάο  πνπ απαηηεέ ην Ϊζιεκα ηεο Ρπζκηθάο Γπκλαζηηθάο. 
Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Δ ηερληθά πξνεηνηκαζέα θαη νη αξρΫο δηδαζθαιέαο ησλ αζθάζεσλ ζηε Ρπζκηθά Γπκλαζηηθά. 

• Σερληθά ησλ αζθάζεσλ ζψκαηνο. 

Εζνξξνπέεο:Ανκά θαη βαζηθά ηερληθά, βαζηθφο κεραληζκφο εθηΫιεζεο. ηαηηθά θαη δπλακηθά 

ηζνξξνπέα, θπζηθΫο δπλΪκεηο πνπ δηΫπνπλ ηηο ηζνξξνπέεο. 

Άικαηα: Ανκά θαη βαζηθά ηερληθά, βαζηθφο κεραληζκφο εθηΫιεζεο. ηΪδηα δξΪζεηο εθηΫιεζεο 

ηνπ Ϊικαηνο, θπζηθΫο δπλΪκεηο πνπ δηΫπνπλ ηα Ϊικαηα.  

ηξνθΫο: Ανκά θαη βαζηθά ηερληθά, βαζηθφο κεραληζκφο εθηΫιεζεο. ΐαζηθφο κεραληζκφο 

ψζεζεο, εθηΫιεζεο ηεο πεξηζηξνθάο, θπζηθΫο δπλΪκεηο πνπ δηΫπνπλ ηηο ζηξνθΫο. 

Κπκαηηζκνέ – Βπιπγηζέεο: Ανκά θαη βαζηθά ηερληθά. ΐαζηθφο κεραληζκφο εθηΫιεζεο. 

ΠξναθξνβαηηθΪ – ΏθξνβαηηθΪ: Ανκά θαη βαζηθά ηερληθά. ΐαζηθφο κεραληζκφο εθηΫιεζεο ησλ 

ζηνηρεέσλ. ΦπζηθΫο δπλΪκεηο πνπ δηΫπνπλ ηα πξναθξνβαηηθΪ-αθξνβαηηθΪ.  

• Σερληθά θαη κεραληθά αλΪιπζε ησλ αζθάζεσλ κε ηα θνξεηΪ φξγαλα.( ΜπΪια, ζρνηλΪθη, 

ζηεθΪλη, θνξχλεο, θνξδΫια). 

Φπζηθνέ λφκνη πνπ δηΫπνπλ ηηο θηλάζεηο ησλ νξγΪλσλ φηαλ απηΪ εθηεινχλ θηλάζεηο πεξηζ-

ηξνθάο, κεηαηφπηζεο, θπιέζκαηνο, ζε πηάζε ά ζε ζηάξημε ζην Ϋδαθνο ά ζην ζψκα. 

•Σερληθνέ θαλνληζκνέ. 
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά θαη πξαθηηθά δνθηκαζέα.  
 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΚαξπΫλθν, Λ. Ώ., ΐέλλεξ Ε. Ώ., Μπηζηξφβα Ε. ΐ., Ναθιφλνθ Γ. Ε., Ρνχκπα Ο. Γ., ηβέηζθη ΐ. Ώ., 

ηεπΪλνβα Ε. Ώ., Σεξηνρέλα Π. Ν. (2007). Ρπζκηθή γπκλαζηηθή – Δηδηθή πξνπνλεηηθή, ρνξνγ-

ξαθία – ζθελνζεζία, ξπζκηθή αγσγή (κεη. Ώζ. Ώζαλαζένπ, επηκ. Α. ΣζνπΪλε). ΣειΫζξηνλ. 

Ώζάλα 

• Jastrjembskaja, N., Titov, Y. (2001). Ρπζκηθή Γπκλαζηηθή – ζρνηλάθη, ζηεθάλη, κπάια, θν-

ξύλεο, θνξδέιια (Μεη.-Βπηκ. Γηαλληζηνπνχινπ, Β., Γάζε, ΐ.). University Press Studio. Θεζ/θε 
ΓΥ-471ΡΓ Πξνπνλεηηθή Ρπζκηθήο Γπκλαζηηθήο 
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Βαξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Καιιηφπε ΘενδσξΪθνπ 

 

Γηδαζθαιία: Λέθηνξαο ΑΫζπνηλα ΣζνπΪλε, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Σν κΪζεκα ζηνρεχεη ζηελ αλΪπηπμε ηεο εηδηθάο πξνπνλεηη-

θάο δηαδηθαζέαο θαη ζηνλ πιάξε πξνπνλεηηθφ πξνγξακκαηηζκφ.  

 

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο:  

•Δ δνκά ηεο πνιπεηνχο πξνεηνηκαζέαο ησλ αζιεηξηψλ δηαθνξεηηθάο ειηθέαο θαη ηα ζηΪδηα 

ηεο. επηινγά  ησλ αζιεηξηψλ.  

•Δ πεξηνδηθφηεηα ηεο πξνπνλεηηθάο ζηε Ρπζκηθά Γπκλαζηηθά. Δ Ϋλλνηα ηεο αζιεηηθάο θφξ-

καο θαη πεξηνδηθφηεηα. Δ δνκά ηεο πξνπνλεηηθάο δηαδηθαζέαο. 

•Σα ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνπνλεηηθψλ καζεκΪησλ. 

•Ο ζρεδηαζκφο, ε παξαθνινχζεζε θαη ν Ϋιεγρνο ηεο πξνπφλεζεο. 

•ΥαξαθηεξηζηηθΪ ησλ αγψλσλ θαη ηεο αγσληζηηθάο πξνεηνηκαζέαο ησλ αζιεηξηψλ. 

•ΟινθιεξσκΫλε πξνζΫγγηζε  ζηελ πξνεηνηκαζέα αζιεηξηψλ πςεινχ επηπΫδνπ. 

•Εδηαηηεξφηεηεο ζηε ζχλζεζε θαη πξνπφλεζε ησλ νκαδηθψλ πξνγξακκΪησλ. 

•Δ θπζηθά πξνεηνηκαζέα θαη ε κΫζνδνο αλΪπηπμεο ησλ θπζηθνζσκαηηθψλ ηθαλνηάησλ:Γεληθά 

θαη εηδηθά πξνεηνηκαζέα. 

•Βηδηθά θαη ιεηηνπξγηθά πξνεηνηκαζέα.  

•Κψδηθαο βαζκνινγέαο.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά θαη πξαθηηθά δνθηκαζέα. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΚαξπΫλθν, Λ. Ώ., ΐέλλεξ Ε. Ώ., Μπηζηξφβα Ε. ΐ., Ναθιφλνθ Γ. Ε., Ρνχκπα Ο. Γ., ηβέηζθη ΐ. Ώ., 

ηεπΪλνβα Ε. Ώ., Σεξηνρέλα Π. Ν. (2007). Ρπζκηθή γπκλαζηηθή – Δηδηθή πξνπνλεηηθή, ρνξνγ-

ξαθία – ζθελνζεζία, ξπζκηθή αγσγή (κεη. Ώζ. Ώζαλαζένπ, επηκ. Α. ΣζνπΪλε). ΣειΫζξηνλ. 

Ώζάλα 

• Jastrjembskaja, N., Titov, Y. (2001). Ρπζκηθή Γπκλαζηηθή – ζρνηλάθη, ζηεθάλη, κπάια, θν-

ξύλεο, θνξδέιια (Μεη.-Βπηκ. Γηαλληζηνπνχινπ, Β., Γάζε, ΐ.). University Press Studio. Θεζ/θε 

 • Palmer, H. (2003). Teaching Rythmic Gymnastics : A Developmental Appropriate Ap-

proach. Human Kinetics.  

ΓΥ-472ΡΓ Μεζνδνινγία Γηδαζθαιίαο Ρπζκηθήο Γπκλαζηηθήο  
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Καιιηφπε ΘενδσξΪθνπ 

 

Γηδαζθαιία: Λέθηνξαο ΑΫζπνηλα ΣζνπΪλε, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: θνπφο ηνπ καζάκαηνο  εέλαη λα αλαπηχμεη ηηο απαξαέηεηεο 

κεζνδνινγηθΫο ηερληθΫο γηα ηε δηδαζθαιέα ηεο Ρπζκηθά Γπκλαζηηθάο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Δ ιεθηηθά κΫζνδνο δηδαζθαιέαο.  

• Δ κΫζνδνο δηδαζθαιέαο κε επνπηηθΪ κΫζα . 

• Δ πξαθηηθά κΫζνδνο δηδαζθαιέαο  

• Δ κΫζνδνο ππνβνάζεζεο θαη αζθΪιεηαο. 

• Δ ηδενθηλεηηθά κΫζνδο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά θαη πξαθηηθά δνθηκαζέα.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΚαξπΫλθν, Λ. Ώ., ΐέλλεξ Ε. Ώ., Μπηζηξφβα Ε. ΐ., Ναθιφλνθ Γ. Ε., Ρνχκπα Ο. Γ., ηβέηζθη ΐ. Ώ., 

ηεπΪλνβα Ε. Ώ., Σεξηνρέλα Π. Ν. (2007). Ρπζκηθή γπκλαζηηθή – Δηδηθή πξνπνλεηηθή, ρνξνγ-

ξαθία – ζθελνζεζία, ξπζκηθή αγσγή (κεη. Ώζ. Ώζαλαζένπ, επηκ. Α. ΣζνπΪλε). ΣειΫζξηνλ. 

Ώζάλα 

• Jastrjembskaja, N., Titov, Y. (2001). Ρπζκηθή Γπκλαζηηθή – ζρνηλάθη, ζηεθάλη, κπάια, θν-

ξύλεο, θνξδέιια (Μεη.-Βπηκ. Γηαλληζηνπνχινπ, Β., Γάζε, ΐ.). University Press Studio. Θεζ/θε 

 • Palmer, H. (2003). Teaching Rythmic Gymnastics : A Developmental Appropriate Ap-

proach. Human Kinetics.  

 

 

 

 

 

ΓΥ-473ΡΓ Δηδηθά Θέκαηα Ρπζκηθήο Γπκλαζηηθήο  
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

Αλάζεζε: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Καιιηφπε ΘενδσξΪθνπ 

 

Γηδαζθαιία: Λέθηνξαο ΑΫζπνηλα ΣζνπΪλε, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε πξνζΫγγηζε φισλ εθεέλσλ 

ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ, πνπ ζπκβΪινπλ ζηελ νινθιεξσκΫλε θαη καθξνρξφληα πξνεηνη-

καζέα  ησλ αζιεηξηψλ πςειψλ επηδφζεσλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Υνξνγξαθηθά πξνεηνηκαζέα ζηε Ρ.Γ.: θιαζηθφο ρνξφο, ιατθφο θαη θαξαθηΫξ ρνξφο. Εζηνξη-

θφο-θνηλσληθφο ρνξφο. 

• ΏξρΫο ηεο κνπζηθνθηλεηηθά πξνεηνηκαζέαο ησλ αζιεηξηψλ: Σν πεξηερφκελν θαη ν ραξαθηά-

ξαο ηεο  κνπζηθάο. Οη ηδηφηεηεο ηνπ κνπζηθνχ άρνπ. Ο ξπζκφο ζηε κνπζηθά. Δ κεισδέα. Σν 

ηΫκπν ζηε κνπζηθά. Μνπζηθά δχλακε. Μνπζηθά θφξκα.  

• Φπρνινγηθά πξνεηνηκαζέα ζηε Ρ.Γ. : Οη ςπρνινγηθΫο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αζιεηξηψλ. ΐαζηθά 

ςπρνινγηθά πξνεηνηκαζέα.  

• Δ δηαηξνθά θαη ε ξχζκηζε ηνπ βΪξνπο ησλ αζιεηξηψλ: Σν πεξηερφκελν θαη νη πνζφηεηεο ηεο 

ηζνξξνπεκΫλεο δηαηξνθάο.  

• Δ πξνεηνηκαζέα αζιεηηθψλ παξαζηΪζεσλ, επηδεέμεσλ θαη ενξηψλ: Δ δνκά ηεο ζχλζεζεο, ε 

ζεκαζέα ησλ ζηνηρεέσλ ζχλζεζεο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ζηε δεκηνπξγέα ηεο θαιιηηερληθάο 

εηθφλαο ησλ αζιεηηθν-θαιιηηερληθψλ παξαζηΪζεσλ δηαθφξσλ επηπΫδσλ θαη θαηεχζπλζεο.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά θαη πξαθηηθά δνθηκαζέα. 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΚαξπΫλθν, Λ. Ώ., ΐέλλεξ Ε. Ώ., Μπηζηξφβα Ε. ΐ., Ναθιφλνθ Γ. Ε., Ρνχκπα Ο. Γ., ηβέηζθη ΐ. Ώ., 

ηεπΪλνβα Ε. Ώ., Σεξηνρέλα Π. Ν. (2007). Ρπζκηθή γπκλαζηηθή – Δηδηθή πξνπνλεηηθή, ρνξνγ-

ξαθία – ζθελνζεζία, ξπζκηθή αγσγή (κεη. Ώζ. Ώζαλαζένπ, επηκ. Α. ΣζνπΪλε). ΣειΫζξηνλ. 

Ώζάλα 

• Jastrjembskaja, N., Titov, Y. (2001). Ρπζκηθή Γπκλαζηηθή – ζρνηλάθη, ζηεθάλη, κπάια, θν-

ξύλεο, θνξδέιια (Μεη.-Βπηκ. Γηαλληζηνπνχινπ, Β., Γάζε, ΐ.). University Press Studio. Θεζ/θε 

 • Palmer, H. (2003). Teaching Rythmic Gymnastics : A Developmental Appropriate Ap-

proach. Human Kinetics.  

 

ΓΥ-480ΡΓ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Ρπζκηθήο Γπκλαζηηθήο  
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Βαξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Καιιηφπε ΘενδσξΪθνπ 

 

Γηδαζθαιία: Λέθηνξαο ΑΫζπνηλα ΣζνπΪλε, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Σν κΪζεκα ζηνρεχεη ζηελ αλΪπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ζχλζε-

ζεο θαη εθηΫιεζεο αηνκαηθψλ θαη νκαδηθψλ πξνγξακκΪησλ κΫζα απφ ηελ πξαθηηθά εμΪζθε-

ζε, ζχκθσλα κε ηελ ειηθηαθά αγσληζηηθά θαηεγνξέα θαη ηηο απαηηάζεηο ηνπ θψδηθα βαζκνιν-

γέαο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΥαξαθηεξηαζηηθΪ ησλ αγψλσλ-ηαμηλφκεζε ησλ αγψλσλ. 

•Πξνεηνηκαζέα ζηε ζχλζεζε-εθηΫιεζε αγσληζηηθψλ ζπλδπαζκψλ. 

• ΥαξαθηεξηζηηθΪ ηνπ πεξηερνκΫλνπ ησλ αγσληζηηθψλ ζπλζΫζεσλ. 

• ΏξρΫο-ηξφπνη γηα ηε δεκηνπξγέα θαηλνχξησλ ζηνηρεέσλ ζηεΡ.Γ. 

• Σα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο ζχλζεζεο ησλ αγσληζηηθψλ πξνγξακκΪησλ.  

• Σα ραξαθηεξηζηηθΪ ζηπι ησλ δηαθφξσλ αγσληζηηθψλ ζπλζΫζεσλ. 

• Μεζνδνινγέα ζχληαμεο ησλ αγσληζηηθψλ ζπλδπαζκψλ. 

• Δ ηαθηηθά πξνεηνηκαζέα ζηε Ρ.Γ.  

• Κψδηθαο βαζκνινγέαο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά θαη πξαθηηθά δνθηκαζέα. 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΚαξπΫλθν, Λ. Ώ., ΐέλλεξ Ε. Ώ., Μπηζηξφβα Ε. ΐ., Ναθιφλνθ Γ. Ε., Ρνχκπα Ο. Γ., ηβέηζθη ΐ. Ώ., 

ηεπΪλνβα Ε. Ώ., Σεξηνρέλα Π. Ν. (2007). Ρπζκηθή γπκλαζηηθή – Δηδηθή πξνπνλεηηθή, ρνξνγ-

ξαθία – ζθελνζεζία, ξπζκηθή αγσγή (κεη. Ώζ. Ώζαλαζένπ, επηκ. Α. ΣζνπΪλε). ΣειΫζξηνλ. 

Ώζάλα 

• Jastrjembskaja, N., Titov, Y. (2001). Ρπζκηθή Γπκλαζηηθή – ζρνηλάθη, ζηεθάλη, κπάια, θν-

ξύλεο, θνξδέιια (Μεη.-Βπηκ. Γηαλληζηνπνχινπ, Β., Γάζε, ΐ.). University Press Studio. Θεζ/θε 

 • Palmer, H. (2003). Teaching Rythmic Gymnastics : A Developmental Appropriate Ap-

proach. Human Kinetics.  
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3.4.ζη. Δηδίθεπζε (Κχθινο) «ΟΡΥΗΣΙΚΗ»  
 

πληνλέζηξηα Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε 

 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο εηδηθφηεηαο ―Οξρεζηηθά‖ εέλαη ε κειΫηε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηη-

θψλ ζεκΪησλ ηα νπνέα αθνξνχλ ηε ρξάζε  ηνπ ρνξνχ  σο κΫζν αγσγάο. Εδηαέηεξε Ϋκθαζε 

δέλεηαη ζηελ αλΪπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο κε ιεθηηθάο επηθνηλσλέαο θαη ηεο αηζζεηη-

θάο αγσγάο. Δ ζεκαηνινγέα πξνζαλαηνιέδεηαη ζηε δεκηνπξγηθά δηΪζηαζε ηεο θέλεζεο κε 

εθαξκνγΫο ζηελ εθπαέδεπζε.  Οη πηπρηνχρνη κε εηδέθεπζε ζε απηφ ην γλσζηηθφ ρψξν ζα α-

πνθηάζνπλ  επΪξθεηα γλψζεσλ θαη εκπεηξέεο γηα ηνλ ρνξφ ζηελ εθπαέδεπζε φπσο επέζεο 

ζηελ Φπρνθηλεηηθά θαη Μνπζηθνθηλεηηθά Ώγσγά ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

λΫεο ζπλζάθεο νη νπνέεο Ϋρνπλ δηακνξθσζεέ ζην κΪζεκα ηεο Φπζηθάο Ώγσγάο ζηελ πξσην-

βΪζκηα εθπαέδεπζε θαη ζηα λεπηαγσγεέα. ΑεδνκΫλνπ φηη ε εηδέθεπζε απηά δελ ππΪξρεη ζε 

θαλΫλα Ϊιιν Σκάκα Φπζηθάο Ώγσγάο ζηε ρψξα καο, νη απφθνηηνη Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δηεθδηθάζνπλ ζηελ αγνξΪ ζΫζεηο εξγαζέαο, νη νπνέεο κΫρξη ζάκεξα θαιχπηνληαη απφ κε 

εηδηθνχο.. Θα κπνξνχλ επέζεο λα εξγαζηνχλ εθηφο απφ ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ ζρνιεέα, ζηα 

δηαπνιηηηζκηθΪ θαη ζηα νινάκεξα δεκνηηθΪ ζρνιεέα, ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο ζε θΫληξα δεκη-

νπξγηθάο απαζρφιεζεο, ζε θαηαζθελψζεηο, ζε πξνγξΪκκαηα θηλεηηθάο αλαςπράο ζε μελν-

δνρεέα θαη θξνπαδηεξφπινηα, φπσο επέζεο ζε ηδησηηθΪ γπκλαζηάξηα θαη ζε Αάκνπο. 
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ΓΥ-461ΟΡ Ο Υνξφο ζηελ Δθπαίδεπζε  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: H θαηαλφεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ρνξνχ σο κΫζν αγσ-

γάο. Βηζαγσγά ζηηο εθπαηδεπηηθΫο αιιαγΫο θαη πσο απηΫο επεξΫαζαλ ηελ ζΫζε ηνπ ρνξνχ 

ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Βμειέμεηο θαη πξννπηηθΫο ηνπ ρνξνχ ζηελ εθπαέδεπζε κε 

ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηηο εμειέμεηο θαη πξννπηηθΫο ηνπ ζηελ ΒιιΪδα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά θαη αλΪιπζε ηεο Ϋλλνηαο, Οξρεζηηθά. 

• Οη παηδαγσγηθΫο απφςεηο γηα ηελ Οξρεζηηθά απφ ηελ αξραέα επνρά κΫρξη ζάκεξα. 

• Εζηνξηθά εμΫιημε ηνπ ρνξνχ ζηελ εθπαέδεπζε. 

• ΒθπαηδεπηηθΫο αιιαγΫο θαη πσο επεξΫαζαλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ρνξφ. 

• Δ παηδαγσγηθά αμέα ηνπ  ρνξνχ .  

• Υνξφο ζηελ εθπαέδεπζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα. 

• Ο ρνξφο ζηελ πξσηνβΪζκηα θαη δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε.  

• Ο ρνξφο ζηελ ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε.  

• Ο ρνξφο ζηα ηκάκαηα Φπζηθάο Ώγσγάο. 

• Βμειέμεηο θαη πξννπηηθΫο ηνπ ρνξνχ ζηελ εθπαέδεπζε. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

•Bannon, F. (2004). Towards creative practice in research in dance education. Research in 

Dance Education, 5 (1), 25-43. 

•Brinson, P. (2002). Dance as Education: Towards a National Dance Culture. UK: Routledge 

Falmer.  

•ΜπνπξλΫιιε Π. (2003) Ο Αεκηνπξγηθφο ρνξφο ζηελ εθπαέδεπζε. Φπζηθή Αγσγή-

Αζιεηηζκόο-Τγεία., 14-15:43-56. 

•Smith, A., Jacqeline M. (2002). Art of dance in education. UK: A&C Black. 
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ΓΥ 462 ΟΡ Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

5 70 150 6 3 Υεηκ/λφ 
Θεσξέα: 1 ψξα 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

 Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε, ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Μ. Βηξελαένπ  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΏλΪπηπμε, ηνπ ςπρνθηλεηηθνχ ηνκΫα, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ηεο ξπζκηθάο ηθαλφηεηαο θαη ηεο αηζζεηηθάο αγσγάο. Καηαλφεζε ηεο ζρΫζεο κνπζηθάο-

ιφγνπ-θέλεζεο θαη ε ζπκβνιά ηνπο ζηελ ςπρνθηλεηηθά αλΪπηπμε ηνπ παηδηνχ. Ώθχπληζε ηεο 

θηλεηηθάο δεκηνπξγηθάο Ϋθθξαζεο θαη θαιιηΫξγεηα ηεο κε ιεθηηθάο επηθνηλσλέαο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΏλΪιπζε ηνπ φξνπ «Φπρνθηλεηηθά θαη Μνπζηθνθηλεηηθά Ώγσγά». 

• ΏλΪιπζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο ςπρνθηλεηηθάο αλΪπηπμεο ηνπ παηδηνχ.  

• Βηζαγσγά ζηελ ηαμηλνκέα ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Φπρνθηλεηηθνχ ηνκΫα. 

• Οη ζηφρνη ηεο Φπρνθηλεηηθάο θαη Μνπζηθνθηλεηηθάο αγσγάο ζηελ Ώ‘βΪζκηα εθπαέδεπζε.  

• Δ ζρΫζε «κνπζηθά - ιφγνο θαη θέλεζε» θαη ε ζπκβνιά ηνπο ζηελ ςπρνθηλεηηθά αλΪπηπμε 

ηνπ παηδηνχ. 

• Βηζαγσγά θαη εθαξκνγΫο ζπγθεθξηκΫλσλ ηερληθψλ δηδαζθαιέαο εκεξάζησλ πιΪλσλ ηεο  

Φπρνθηλεηηθάο θαη Μνπζηθνθηλεηηθάο Ώγσγάο ζηελ πξσηνβΪζκηα εθπαέδεπζε. 

• Βηζαγσγά θαη εθαξκνγΫο ζπγθεθξηκΫλσλ ηερληθψλ δηδαζθαιέαο εκεξάζησλ πιΪλσλ ηεο 

Φπρνθηλεηηθάο θαη Μνπζηθνθηλεηηθάο Ώγσγάο ζηελ λεπηαθά ειηθέα. 

• ΏλΪπηπμε θαη Ϋθθξαζε ηεο θηλεηηθάο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

• ΒθαξκνγΫο ηερληθψλ αλΪπηπμεο ηεο κε ιεθηηθάο επηθνηλσλέαο 

• ΚαιιηΫξγεηα ζπλεξγαζέαο θαη επηθνηλσλέαο, κε ηελ νκΪδα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

•Bournelli P., Mountakis C. (2008). The development of motor creativity in elementary school 

children and its retention. Creativity Research Journal, 20(1), 72-80. 

•Goodkin, D., (2002), Play, sing and dance. New York: Schott. 

•Haselbach, B. (2000). The Phenomenon of Expression in Aesthetic Education, in Expression 

in Music and Dance Education: International Orff-Schulwerk.  

•Tζαθηαξέδεο, Ν. (1997). Μνπζηθή-Λόγνο-Κίλεζε. Ώζάλα: Νάζνο. 
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ΓΥ-463 ΟΡ Γηδαθηηθή ηνπ Υνξνχ ζηελ Δθπαίδεπζε 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

4 56 150 6 3 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο  

ΒθαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε 
 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε 
 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΏλΪιπζε θαη εθαξκνγΫο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηεο Οξ-

ρεζηηθάο θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ ζηε δηδαζθαιέα ησλ επηκΫξνπο καζεκΪησλ. Έκθαζε ζηηο 

παξαγσγηθΫο κεζφδνπο θαη ηδηαέηεξα ζηε δεκηνπξγηθά κΫζνδν δηδαζθαιέαο. 
 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά ζηε ζεσξέα θαη ηηο πξαθηηθΫο εθαξκνγΫο ηεο δεκηνπξγηθάο δηδαζθαιέαο. 

• ΏλΪιπζε ησλ θξηηεξέσλ βΪζεη ησλ νπνέσλ εθαξκφδνληαη ελαιιαθηηθΫο δηδαθηηθΫο πξνζεγ-

γέζεηο αλΪινγα κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιέαο, ην πεξηερφ-

κελν ησλ καζεκΪησλ, ηνπο καζεηΫο θαη Ϊιιεο δηδαθηηθΫο-καζεζηαθΫο παξακΫηξνπο.  

• Βηζαγσγά ζε ηερληθΫο αλΪπηπμεο θαη Ϋθθξαζεο ησλ δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηάησλ.   

• Αηδαθηηθά αμηνπνέεζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ, λνεηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηάησλ. • 

πλεηδεηνπνέεζε θαη αλακφξθσζε ηεο πξνζσπηθάο ζεσξέαο ηεο δηδαζθαιέαο θαη εκπινπ-

ηηζκφο ηεο εθπ/θάο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ νπνέα ιεηηνπξγνχλ κε λΫεο Ϋγθπξεο αλαπαξαζηΪ-

ζεηο ά ζπιιάςεηο.  

• Καηαλφεζε ησλ πιενλεθηεκΪησλ θαη κεηνλεθηεκΪησλ ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο.  

• Βηζαγσγά ζηε ζεσξέα ησλ πνιιαπιψλ ηχπσλ λνεκνζχλεο (Π.Σ.Ν.) θαη ζηηο δηδαθηηθΫο ηεο 

εθαξκνγΫο κε ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηε ζσκαηηθά (θηλαηζζεηηθά) λνεκνζχλε.  

• ΜΫζνδνη δηδαζθαιέαο (θαηΪ Mosston) κε Ϋκθαζε ζηηο παξαγσγηθΫο κεζφδνπο 

• ΐαζηθΫο αξρΫο κεηαθνξΪο κΪζεζεο ζην ρνξφ. 

• ΒηδηθΪ ηεζη κΫηξεζεο ηεο θηλεηηθάο δεκηνπξγηθφηεηαο. 
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο. 
 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Gough, M., (1999). Knowing dance, a guide for creative teaching. U.S.A: Human Kinetics. 

• Kassing, G., Jay, D. (2003). Dance Teaching Methods and Curriculum Design. UK: Human 

Kinetics. 

• Mosston, M. & Ashworth, S. (1997). Ζ δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Μεη.-

Βπ.Κ.ΜνπληΪθεο, Θεζ/λέθε: Ϊιην. 
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ΓΥ-464ΟΡ ηνηρεία χγρξνλνπ Υνξνχ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Υεηκεξηλφ 
Θεσξέα: 1 ψξα  

Βξγαζηάξην: 2 ψξεο 

  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Βηζαγσγά ζηα ζπζηάκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ ρνξνχ θαη ζηηο 

επηκΫξνπο ηερληθΫο ηνπο.  ΏλΪιπζε βηληενζθνπεκΫλνπ πιηθνχ κε ρνξνγξαθέεο ησλ βαζηθψλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ ζχγρξνλνπ ρνξνχ. ΐησκαηηθά πξνζΫγγηζε ζην ζχγρξνλν ρνξφ κε ην ζχζ-

ηεκα Limon θαη εθαξκνγΫο ηεο ηερληθάο ηνπ ζην δεκηνπξγηθφ ρνξφ. ΏλΪπηπμε ηεο αηζζεηηθάο 

αγσγάο θαη   ―επαέζζεησλ―  ζεαηψλ ρνξνχ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά ζηα ζπζηάκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ ρνξνχ. 

• ΏλΪιπζε βηληενζθνπεκΫλνπ πιηθνχ κε ρνξνγξαθέεο ησλ βαζηθψλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζχγ-

ρξνλνπ ρνξνχ. 

• ΐαζηθΫο αξρΫο ηεο ηερληθάο ηνπ ζχγρξνλνπ ρνξνχ κε ην ζχζηεκα Limon. 

• Βζηέαζε ζηελ ζπλεηδεηνπνέεζε ησλ αξρψλ επζπγξΪκκηζεο ηνπ ζψκαηνο θαη ηε κεηαθνξΪ 

ηνπ ζηελ φξζηα ζΫζε. 

• ΒπζπγξΪκκηζε, ηζνξξνπέα θαη ζχλδεζε ησλ Ϊθξσλ κε ην θΫληξν βΪξνπο ηνπ ζψκαηνο. 

• Ώπνκφλσζε, δηαδνρά, αληέζεηεο δπλΪκεηο ζε ζρΫζε κε ηελ θέλεζε.  

• Απλακηθά θαη ελ θηλάζεη ελΫξγεηα, Ϋιεγρνο ζψκαηνο.  

• πλδπαζκνέ θηλάζεσλ ρεξηψλ, θνξκνχ θαη πνδηψλ.  

• Υνξνγξαθέεο κε ζπλδπαζκνχο ησλ παξαπΪλσ ζεκΪησλ.  

• ΒθαξκνγΫο ηνπ ζχγρξνλνπ ρνξνχ ζηε Φπζηθά Ώγσγά.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Bournelli P. (2008). Rallou Manou and her contribution to modern dance in Greece. Re-

search in Dance Education : (1), 55-75.  

• Σζηιηκέγθξα, Κ. (1983). Ο ρνξόο. Ώζάλα: ΜΫιηζζα.  

• Dunbar J. (2000). Jose Limon. New York: Routledge,. 

• Lewis, D. (1999). The illustrated dance of Jose Limon. Canada: Dance Horizon.
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ΓΥ-465 ΟΡ Γεκηνπξγηθφο Υνξφο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

5 70 150 6 3 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 1 ψξεο  

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε 
 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε  
 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Βηζαγσγά ζηελ Ϋλλνηα ηεο Αεκηνπξγηθφηεηαο. Δ επέδξαζε 

ηεο λνεκνζχλεο, πξνζσπηθφηεηαο, θαη πεξηβΪιινληνο ζηελ αλΪπηπμε ηεο Αεκηνπξγηθφηεηαο 

θαη ζηελ Ϋθθξαζά ηεο κε θέλεζε. Ο δεκηνπξγηθφο ρνξφο, σο κΫζν αλΪπηπμε ηεο αηζζεηηθάο 

αγσγάο, ηεο κε ιεθηηθάο επηθνηλσλέαο, ηεο Ϋθθξαζεο θαη ηεο δεκηνπξγέαο‘  ΒθαξκνγΫο εηδη-

θψλ πξνγξακκΪησλ δεκηνπξγηθνχ ρνξνχ γηα παηδηΪ κε βΪζε ην ζχζηεκα Laban. 
 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά ζηελ Ϋλλνηα δεκηνπξγηθφηεηα. 

• Ννεκνζχλε θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Πξνζσπηθφηεηα θαη δεκηνπξγηθφηεηα.- 

• ΠεξηβΪιινλ θαη δεκηνπξγηθφηεηα.  

• Βηζαγσγά ζηελ Κηλεηηθά Αεκηνπξγηθφηεηα  

• Βηζαγσγά  ζην  Αεκηνπξγηθφ ρνξφ 

• ΏλΪιπζε θαη εθαξκνγΫο ηεο ζεκαηνινγέαο ηνπ δεκηνπξγηθνχ ρνξνχ-Δ θέλεζε σο πξνο ην 

ρψξν   ην ρξφλν  θαη ηε δπλακηθά (βησκαηηθά πξνζΫγγηζε 

• Κηλεηηθά δεκηνπξγηθά Ϋθθξαζε ζην ρνξφ. (βησκαηηθά πξνζΫγγηζε 

• BαζηθΪ ζηνηρεέα ρνξνγξαθέαο ηνπ δεκηνπξγηθνχ ρνξνχ. (βησκαηηθά πξνζΫγγηζε 

• Δ ζεσξέα ησλ πνιιαπιψλ ηχπσλ λνεκνζχλεο (Π.Σ.Ν.) θαη νη δηδαθηηθΫο  εθαξκνγΫο ηεο ζην 

Αεκηνπξγηθφ ρνξφ  
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο.  
 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Bournelli, P., Makri, A., Mylonas, C. (2009). Motor creativity and self-concept. Creativity 

research Journal 21(1), 1-7.   

• Bartal, L., Ne‘eman, N. (2001). Movement, Awareness and Creativity. London: Dance Books 

Ltd. 

• Laban, R. (1975). Modern Education Dance (3rd rev. ed). London: Macdonald and Evans. •  

• ΜπνπξλΫιιε, Ν (2006).  Κηλεηηθή Γεκηνπξγηθόηεηα. - Δηδηθό πξόγξακκα αλάπηπμεο ηεο 

θηλεηηθήο δεκηνπξγηθόηεηαο γηα παηδηά,. Ώζάλα. (ΏπηνΫθδνζε) 
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ΓΥ-466ΟΡ Δηδηθά Θέκαηα   

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒμΫηαζε, αλΪιπζε θαη ζχλζεζε ζεκΪησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ρνξφ σο κνξθά ηΫρλεο θαη σο κΫζν αγσγάο. Σα εηδηθΪ ζΫκαηα ζα δηδΪζθνληαη απφ κΫιε ηνπ 

Αηδαθηηθνχ Βξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ΒπηζθΫπηεο ΚαζεγεηΫο, θαη Βηδηθνχο Βπηζηάκνλεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΑηαθεθξηκΫλνη ρνξεπηΫο θαη ρνξνγξΪθνη ηνπ θιαζζηθνχ ρνξνχ. 

• ΑηαθεθξηκΫλνη ρνξεπηΫο θαη ρνξνγξΪθνη ηνπ ζχγρξνλνπ ρνξνχ. 

• Βιιεληθφ ρνξφδξακα. 

• Έιιελεο ρνξνγξΪθνη θαη ην Ϋξγν ηνπο. 

• Ο ρνξφο ζην θεζηηβΪι Ώζελψλ θαη θεζηηβΪι ΚαιακΪηαο 

• Βηζαγσγά ζην ζχζηεκα ΠηιΪηεο (Pilates)  

• Βηζαγσγά ζηε Υνξνζεξαπεέα. 

• Βηζαγσγά ζηε Γηφγθα (Yoga) 

• Βηζαγσγά ζηνπο ρνξνχο ηνπ δξφκνπ κε Ϋκθαζε ζην Hip-hop. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Bergsohn, H.,Partsch - Bergsohn, I. (2003). ―The makers of Modern Dance in Germany: 

Laban, Mary Wigman, Kurt Jooss‖.U:K:: Human Kinetics. 

• ΚξΪνπο, Π. (1980). Ηζηνξία ηνπ ρνξνύ. ΜεηΪθξαζε ηδεξφπνπινπ-Καθαβνχιηα. Ώζάλα: 

ΝεθΫιε 

• Press, C. (2002) The Dancing Self: creativity, modern dance, self psychology and transfor-

mative education, Hampton Press.  
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ΓΥ-467 ΟΡ Παξαδνζηαθά Παηρλίδηα θαη Λατθνί Υνξνί απ’ Όιν ηνλ Κφζκν   

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

5 70 150 6 3 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 1 ψξεο  

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Π. ΜπνπξλΫιιε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΏλΪιπζε θαη θαηαλφεζε Ϊιισλ πνιηηηζκψλ κε ζηφρν ην 

ζεβαζκφ θαη ηελ απνδνρά ηεο ηδηαέηεξεο θπζηνγλσκέαο θΪζε ιανχ. Δ αλαθνξΪ ζε ρνξνχο 

θαη παξαδνζηαθΪ παηρλέδηα απ΄φιν ηνλ θφζκν πξνσζεέ ηελ δηαπνιηηηζκηθά επαθά κε πα-

ξΪιιειε  θαιιηΫξγεηα ηεο αηζζεηηθάο αγσγάο. Οη πξαθηηθΫο εθαξκνγΫο θαη δηαιΫμεηο ππνζηε-

ξέδνληαη κε βηληενζθνπεκΫλν ρνξεπηηθφ πιηθφ ζπλδπαζκΫλν κε ηζηνξηθΪ θαη εζλνγξαθηθΪ 

ζηνηρεέα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην εθΪζηνηε παξαδνζηαθφ παηρλέδη ά ιατθφ ρνξφ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Αηαπνιηηηζκηθά επαθά θαη θαιιηΫξγεηα ηεο αηζζεηηθάο αγσγάο . 

• Βηζαγσγά ζηηο βαζηθΫο Ϋλλνηεο: Παξαδνζηαθφ παηρλέδη θαη Λατθφο ρνξφο.  

• Βηζαγσγά ζηα εζλνγξαθηθΪ θαη ηα ηερλνηξνπηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ ιατθψλ ρνξψλ   

• ΐαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ Βπξσπατθψλ ιατθψλ ρνξψλ, (εθαξκνγΫο).  

• ΐαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ Βπξσπατθψλ παξαδνζηαθψλ παηρληδηψλ (εθαξκνγΫο).  

• ΐαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ θαη ΏκεξηθΪληθσλ ιατθψλ ρνξψλ, (εθαξκνγΫο).  

• ΐαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ ΏκεξηθΪληθσλ παξαδνζηαθψλ παηρληδηψλ (εθαξκνγΫο  

• ΐαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ Ώζηαηηθψλ θαη ΏθξηθΪληθσλ παξαδνζηαθψλ παηρληδηψλ, (ε-

θαξκνγΫο).  

• ΐαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ Ώζηαηηθψλ θαη ΏθξηθΪληθσλ θαη ιατθψλ ρνξψλ, (εθαξκνγΫο).  

• Έθθξαζε ησλ δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηάησλ κε απιΫο θηλεηηθΫο θφξκεο ιατθψλ ρνξψλ, (εθαξ-

κνγΫο).  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Brinson, P. (2002). Dance as Education: Towards a National Dance Culture. UK:  Routledge 

Falmer. 

• Christy, L. (1998). Μulticultural Folk Dance Guide. U.S.A: Human Kinetics  

• Gunzenhauser, M., (1994). Country dancing at school. U.S.A: Human Kinetics  

• Scmolke, A. (1959). Europaische Tanze. Germany: Moseler, Wolfenbutter 
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3.5. ΣΟΜΔΑ ΚΛΑΙΚΟΤ ΑΘΛΖΣΙΜΟΤ (ΚΑ) 

Γηεπζπληήο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα, Ώζαλαζέα κπξληψηε 

Ο ΣνκΫαο Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ Ϋρεη σο θχξηα απνζηνιά ηνπ ηελ αλΪδεημε ησλ κειινληηθψλ 

Ώζιεηηθψλ Παηδαγσγψλ φισλ ησλ βαζκέδσλ ηεο εθπαέδεπζεο πΪλσ ζε ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηα θιαζηθΪ ΟιπκπηαθΪ Ώγσλέζκαηα ησλ Αξφκσλ, ησλ Ρέςεσλ θαη ησλ ΏικΪησλ. Έρεη ππφ 

ηελ επνπηεέα ηνπ ζεηξΪ αζιεκΪησλ εθηφο θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ, φπσο ε Υηνλνδξνκέα, ε 

Ξηθαζθέα, ε Άξζε ΐαξψλ θ.ιπ., ελψ καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηνπ εέλαη ε εθπαέδεπζε θαη 

αλΪδεημε νινθιεξσκΫλσλ επηζηεκφλσλ πξνπνλεηψλ γηα ηα αζιάκαηα απηΪ, κΫζα απφ 

πξνγξΪκκαηα ζρεδηαζκΫλα Ϋηζη, ψζηε λα δηαζθαιέδεηαη ε ζχλδεζε ηεο ζεσξέαο κε ηελ πξΪ-

με.  

ηα πιαέζηα ησλ ζθνπψλ ηνπ ν ΣνκΫαο :  

 ΠξνζθΫξεη ππνρξεσηηθΪ θαη επηιεγφκελα καζάκαηα ζε πιάξε αληηζηνηρέα κε ηα αγσλέζ-

καηα ηνπ θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ, πξνθεηκΫλνπ λα κπνξνχλ νη θνηηεηΫο θαη νη θνηηάηξηεο 

ηνπ Σκάκαηφο καο λα εθπαηδεχνληαη κα επΪξθεηα ζην ζεκειηψδεο πεδέν ησλ θιαζηθψλ 

αγσληζκΪησλ ηνπ ζηέβνπ θαζψο θαη ζε νξηζκΫλα απφ ηα βαξΫα αζιάκαηα . 

 ΠξνζθΫξεη αληέζηνηρν πξφγξακκα καζεκΪησλ γηα ηελ απφθηεζε Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο 

κε ζηφρν ηελ επηζηεκνληθά θαηΪξηηζε ησλ λΫσλ πηπρηνχρσλ καο, πξνθεηκΫλνπ λα εέλαη 

ζε ζΫζε λα εθαξκφζνπλ πξνπνλεηηθά πςεινχ επηπΫδνπ ζην Ϊζιεκα ηεο εμεηδέθεπζάο 

ηνπο. 

 ΒξεπλΪ λΫεο κεζφδνπο αλΪιπζεο θαη εθαξκνγάο ηεο ηερληθάο θαη ηεο ηαθηηθάο ησλ αζιε-

κΪησλ ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπ κΫζα απφ πεηξακαηηθΫο θαη ζεσξεηηθΫο κειΫηεο, κε εηδηθά 

Ϋκθαζε ζηηο αξρΫο ηεο επηζηεκνληθάο πξνπνλεζηνινγέαο φρη κφλν κΫζα ζηα φξηα ηνπ 

θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ αιιΪ θαη ζηα επξχηεξα φξηα ηνπ αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ. 

 ΠαξΫρεη ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ Σκάκαηνο πξνυπνζΫζεηο αλΪπηπμεο ησλ ηθαλνηάησλ θαη 

ησλ πξνζφλησλ ηνπο, ψζηε, ζε ζπλΪξηεζε κε ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο δηπιψκαηνο εη-

δηθφηεηαο, λα Ϋρνπλ κπξνζηΪ ηνπο Ϋλα επξχ θΪζκα δξαζηεξηνπνέεζεο, επαγγεικαηηθάο 

ζηαδηνδξνκέαο θαη απαζρφιεζεο.  

Βπέζεο, ν ηνκΫαο Ϋρεη ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ εξγαζηεξένπ Κιαζηθνύ Αζιεηηζκνύ κε 

Γηεπζπληή ηνλ Καζεγεηή Γ. Γεσξγηάδε . 
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3.5.α. Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 

 

ΚΑ–152Τπ  Αζιεηηθνί Γξφκνη  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 150 6 3 
½ Ώ‘          

½ ΐ‘ 

Θεσξέα: 2 ψξεο  

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

 Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Ώζαλαζέα κπξληψηνπ 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπι.Καζεγάηξηα Ώζ. κπξληψηνπ Βπέθ.Καζεγεηάο Γ. Παξαδεέζεο,  Βπηθ. 

Καζεγάηξηα Π. ΏξγεηηΪθε, Βπηθ. Καζεγεηάο Δ. Γαραξφγηαλλεο. 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΦπζηνινγηθΫο θαη βηνκεραληθΫο βΪζεηο ησλ δξνκηθψλ αγσ-

ληζκΪησλ. Μεζνδηθά δηδαζθαιέα θαη εθκΪζεζε ησλ επηκΫξνπο ζηνηρεέσλ ηεο βαζηθάο ηερλη-

θάο θΪζε δξνκηθνχ αγσλέζκαηνο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

•ΓεληθΪ ζηνηρεέα θαη βαζηθνέ παξΪγνληεο γηα ηελ αλΪπηπμε πςειψλ επηδφζεσλ ζηα δξνκηθΪ 

αγσλέζκαηα ηνπ Κιαζζηθνχ Ώζιεηηζκνχ.  

• ΦπζηνινγηθΫο βΪζεηο ηεο απφδνζεο ζηα δξνκηθΪ αγσλέζκαηα.  

•ΣερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ δξνκηθψλ αγσληζκΪησλ (ζηνηρεέα κεραληθάο): δξφκνη ηαρχηεηαο & 

εθθηλάζεηο, δξφκνη κεζαέσλ θαη κεγΪισλ απνζηΪζεσλ & αγσληζηηθφ βΪδελ, δξφκνη κε εκπφ-

δηα, ζθπηαινδξνκέεο.  

• Μεζνδηθά δηδαζθαιέα ηεο βαζηθάο ηερληθάο θΪζε δξνκηθνχ αγσλέζκαηνο.  

•ΐαζηθΫο πξνπνλεηηθΫο αξρΫο. ηνηρεέα ηνπ πξνπνλεηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δξνκηθψλ 

αγσληζκΪησλ.  

•Σα δξνκηθΪ αγσλέζκαηα ζην κΪζεκα ηεο Φπζηθάο Ώγσγάο ζηε Αεκνηηθά θαη ΜΫζε Βθπαέδε-

πζε.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά αμηνιφγεζε ηεο ηερληθάο θαη ηαθηηθάο ηνπ αζ-

ιάκαηνο, ζεσξεηηθά εμΫηαζε, εξγαζέεο. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• Σδησξηδάο, . (1998). Πξνπνλεηηθά δξνκηθψλ ΏγσληζκΪησλ ηνπ Κιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. 

Ώζάλα.  

• κπξληψηε, . & κπξληψηνπ, Ώ. (1989). ΐηνκεραληθά ηνπ Αξφκνπ. Ώζάλα. : ΣειΫζξηνλ.  

• Garr, G. (1991). Fundamentals of Track and Field. Champain IL. : Human Kinetics. 
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ΚΑ–251Τπ  Αζιεηηθά Άικαηα  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 150 6 3 
½ Γ‘            

½ Α‘ 

Θεσξέα: 2 ψξεο  

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

 Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Παλαγηψηεο ΐειεγθΫθαο  

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Παλαγηψηεο ΐειεγθΫθαο, Ώ. Θενδψξνπ ΛΫθηνξαο,  

ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Αεκάηξηνο Βπζπκένπ, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. απνπαζκΫλνη  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Σερληθά θαη βηνκεραληθά αλΪιπζε ησλ αζιεηηθψλ αικΪησλ 

Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ. Εζηνξηθά εμΫιημε. Μεζνδνινγέα δηδαζθαιέαο αζιεηηθψλ αικΪησλ 

Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ. Πξαθηηθά εμΪζθεζε θαη εθαξκνγά. Ώπφθηεζε εμεηδηθεπκΫλσλ γλψζε-

σλ γηα δηδαζθαιέα θαη πξνπφλεζε αζιεηψλ ησλ αικΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ φισλ ησλ 

βαζκέδσλ. ΏλΪιπζε θαλνληζκψλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά αλαδξνκά θαη εμΫιημε ησλ επηδφζεσλ ζηα Ϊικαηα ηνπ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ.  

• Σερληθά θαη ΐηνθηλεηηθά αλΪιπζε ησλ επηκΫξνπο θΪζεσλ, ζπγθξηηηθά αλΪιπζε ησλ δηαθφ-

ξσλ 

 ηερληθψλ θΪζε Ϊικαηνο.  

• Μεζνδνινγέα δηδαζθαιέαο θαη εθκΪζεζεο ηεο ηερληθάο ζε αξρΪξηνπο ηεο θΪζε θΪζεο θαη 

ζπλνιηθΪ, εθΪζηνπ Ϊικαηνο.  

• Πξνγξακκαηηζκφο ηεο πξνπφλεζεο ησλ αζιεηψλ ησλ αικΪησλ.  

• χζηεκα ειΫγρνπ ηεο θαηεχζπλζεο ηεο πξνπφλεζεο.  

• χζηεκα επηινγάο θαη αλΪπηπμεο ηαιΫλησλ ζηα αγσλέζκαηα ησλ αικΪησλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Θεσξεηηθά εμΫηαζε, πξνθνξηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΐειεγθΫθαο Π. (2007). Θεσξέα θαη Μεζνδνινγέα ΏικΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ. Ώζάλα  

• Παπαδεκάηξένπ ΐ. (2004). Άικαηα Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ. Ώζάλα  

• Φαθνχηε . & Βπζπκένπ Α. (1994). Σα Ϊικαηα. Ώζάλα. 
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ΚΑ–351Τπ  Αζιεηηθέο Ρίςεηο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 150 6 3 
½ Β‘          

½ η‘ 

Θεσξέα: 2 ψξεο  

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε Μαζήκαηνο: Καζεγεηάο Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο, Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΓεξΪζηκνο 

Σεξδάο  

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΓεξΪζηκνο Σεξδάο, ΛΫθηνξαο Γηψξγνο ΚαξακπΪηζνο, 

ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Αηδαζθαιέα ηνπ ηξφπνπ εθηΫιεζεο θαη ηεο κεζφδνπ δηδαζ-

θαιέαο ηεο βαζηθάο ηερληθάο ηνπ αθνληηζκνχ, δηζθνβνιέαο, ζθαηξνβνιέαο ζθπξνβνιέαο, ζε 

παηδηΪ θαη λΫνπο ζρνιηθάο ειηθέαο κε αλΪιπζε ησλ αληέζηνηρσλ παικψλ θαη αλαθνξΪ ζηελ 

Iζηνξέα ηεο εμΫιημάο ηνπο θαη ζηνπο θαλνληζκνχο δηεμαγσγάο αγψλσλ.  

 

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο:  

• Iζηνξηθά αλαδξνκά & εμΫιημε ησλ ξέςεσλ.Tα βαζηθΪ ζηνηρεέα ησλ θαλνληζκψλ .  

• ηνηρεέα κεραληθάο θαη θηλεζηνινγέαο ησλ αζιεηηθψλ ξέςεσλ.  

• ηνηρεέα πξνπνλεηηθάο & ηξφπνη εθαξκνγά ηεο ζε αξραξένπο & πξνρσξεκΫλνπο.  

• MΫζνδνη βειηέσζεο ηεο ξηπηηθάο ηθαλφηεηαο κε βνεζεηηθΪ & θαλνληθΪ φξγαλα.  

• Aθνληηζκφο: ΏλΪιπζε ηερληθάο, αζθάζεηο δηδαζθαιέαο ηεο ξέςεο ρσξέο θφξα θαη κε θφξα. 

• Mεζνδνινγέα ζχλδεζεο ξέςεο ρσξέο θφξα & ξέςεο κε νιφθιεξν ηνλ παικφ.  

• Αηζθνβνιέα: ΏλΪιπζε ηερληθάο, αζθάζεηο δηδαζθαιέαο ηεο ξέςεο ρσξέο θφξα θαη κε θφξα.  

• Mεζνδνινγέα ζχλδεζεο ξέςεο ρσξέο θφξα & ξέςεο κε νιφθιεξν ηνλ παικφ.  

• θαηξνβνιέα: ΏλΪιπζε ηερληθάο, αζθάζεηο δηδ/ιέαο ηεο ξέςεο ρσξέο θφξα θαη κε θφξα.  

• Mεζνδνινγέα ζχλδεζεο ξέςεο ρσξέο θφξα & ξέςεο κε νιφθιεξν ηνλ παικφ.  

• θπξνβνιέα: ΏλΪιπζε ηερληθάο, δηδαζθαιέα ηεο ξέςεο ρσξέο θφξα θαη κε θφξα.  

• Mεζνδνινγέα ζχλδεζεο ξέςεο ρσξέο θφξα & ξέςεο κε νιφθιεξν ηνλ παικφ.  

• Βπηθξαηνχζεο κΫζνδνη δηδαζθαιέαο ησλ ξέςεσλ ζηηο κηθξΫο ειηθέεο.  

• ηνηρεέα βειηέσζεο ηεο κπτθάο δχλακεο θαη ησλ Ϊιισλ ηθαλνηάησλ. 

  

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Αηδαθηηθά ηθαλφηεηα, ζεσξεηηθΫο εμεηΪζεηο θαη εξγαζέα.  

 

Eλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• ΓεσξγηΪδεο, Γ. (1995). Θεσξέα θαη κεζνδηθά ησλ αζιεηηθψλ ξέςεσλ. Ώζάλα : Βθδφζεηο 

πκκεηξέα.  

• Javer,  J. (2000). The throws (5th ed). California : Σafnews Press.  
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ΚΑ–354Τπ  Θεσξία Αζιεηηθήο Πξνπφλεζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 η‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο ηαχξνο Σδησξηδάο 

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο ηαχξνο Σδησξηδάο  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ησλ κεζφδσλ δηεξεχλεζεο, αμηνιφγεζεο θαη 

κεγηζηνπνέεζεο ηεο αζιεηηθάο απφδνζεο.  

 

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο:  

• Πξνπνλεηηθά νξνινγέα.  

• ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο.  

• ΠαηδαγσγηθΫο θαη αζιεηηθΫο αξρΫο ηεο πξνπφλεζεο.  

• ΏξρΫο Πεξηνδηζκνχ.  

• Φπζηθά θαηΪζηαζε θαη πξνπφλεζε.  

• πζηάκαηα επηινγάο θαη αλΪπηπμεο ηαιΫλησλ.  

• Αεκηνπξγέα πξνθέι αγσληζκΪησλ θαη αζιεκΪησλ.  

• Καζνξηζκφο λνκνηειεηαθψλ ζρΫζεσλ κεηαμχ επηβΪξπλζεο θαη πξνζαξκνγψλ.  

• ΠαξΪγνληεο αζιεηηθάο απφδνζεο.  

• Ώζιεηηθά ηερληθά θαη πξνπφλεζε ηερληθάο.  

• Ώζιεηηθά ηαθηηθά θαη πξνπφλεζε ηαθηηθάο.  

• Πξνγξακκαηηζκφο ηεο αζιεηηθάο πξνπφλεζεο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• Σδησξηδάο, . (1998). Πξνπνλεηηθά δξνκηθψλ αγσληζκΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ. Ώζάλα.  

• Mardin, D., (1993). Βγρεηξέδην Πξνπνλεηηθάο - Δ ζχλδεζε ηεο πξΪμεο κε ηελ ζεσξέα. 

Θεζ/λέθε. 
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ΚΑ–352Τπ  Μπτθή Δλδπλάκσζε (πξ.ΚΏ-196Βπ) 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

4 56 150 6 3 
½ Β‘          

½ η‘ 

Θεσξέα: 2 ψξεο  

ΒθαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο, Βπ. Καζεγεηάο ΓεξΪζηκνο Σεξδάο  

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΓεξΪζηκνο Σεξδάο, ΛΫθηνξαο Γηψξγνο ΚαξακπΪηζνο, 

ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Αηδαζθαιέα ηεο πξνπφλεζεο δχλακεο κε αλαθνξΫο ζηε 

λεπξνκπτθά ιεηηνπξγέα θαη ηηο ελεξγεηαθΫο πεγΫο ηεο κπτθάο ζπζηνιάο, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο δχλακεο θαη ησλ κεζφδσλ αλΪπηπμάο ηνπο, ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκΪησλ θαη ηηο 

ηερληθΫο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο, ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ αζθάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ 

αζθΪιεηαο απφ αηπράκαηα θαη ηξαπκαηηζκνχο.  

 
Θεκαηηθέο Δλφηεηεο:  

• BαζηθΫο Ϋλλνηεο θαη νξηζκνέ. Iζηνξηθά αλαδξνκά ζηε ζεκαζέα ηεο κπτθάο ελδπλΪκσζεο.  

• H θπζηνινγέα ηνπ κπφο θαη ν κεραληζκφο ηεο κπτθάο ζπζηνιάο.  

• H λεπξνκπτθά ιεηηνπξγέα θαη νη ελεξγεηαθΫο πεγΫο ηεο κπτθάο ζπζηνιάο.  

• Tα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο κπτθάο δχλακεο. MΫγηζηε, ηζρχο, αληνρά, εθξεθηηθφηεηα.  

• Tα εέδε κπτθψλ ζπζηνιψλ θαη ε ζρΫζε ηνπο κε ηα αγσλέζκαηα θαη αζιάκαηα.  

• H δπλακηθά ηεο πξνζαξκνγάο ζηελ πξνπφλεζε δχλακεο, κπτθά ππεξηξνθέα.  

• MΫζνδνη θαη ζπζηάκαηα ηεο πξνπφλεζεο κπτθάο ελδπλΪκσζεο.  

• H Ϋληαζε θαη ν φγθνο ηεο πξνπφλεζεο δχλακεο. O αξηζκφο ησλ αζθάζεσλ.  

• AξρΫο νξγΪλσζεο ελφο πξνπνλεηηθνχ πξνγξΪκκαηνο κπτθάο ελδπλΪκσζεο.  

• H δνκά ηεο πξνπνλεηηθάο κνλΪδνο θαη ηνπ κηθξφθπθινπ. H ζπρλφηεηα ηεο επηβΪξπλζεο.  

• Πξνζδηνξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ησλ εηδηθψλ αζθάζεσλ ησλ Ϊλσ, θΪησ Ϊθξσλ θαη νζθχνο.  

• Tαμηλφκεζε ησλ αζθάζεσλ αλΪινγα κε ηελ ειηθέα, ην θχιν θαη ην βαζκφ σξηκφηεηνο.  

• BαζηθΫο αξρΫο θαη εθαξκνγΫο ησλ κεζφδσλ ηεο πξνπνλεηηθάο θαζνδάγεζεο.  

• Aλαζθφπηζε θαη θξηηηθά ησλ αλαθνξψλ ζηε πξνπνλεηηθά ηεο κπτθάο ελδπλΪκσζεο.  

• TερληθΫο αζθΪιεηαο, πξνδηαγξαθΫο νξγΪλσζεο θαη ιεηηνπξγέαο ελφο γπκλαζηεξένπ.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ:EμΫηαζε ηεο ηθαλφηεηνο νξγΪλσζεο, δηδαζθαιέαο θαη 

επέβιεςεο πξνγξακκΪησλ κε γξαπηΫο ά πξνθνξηθΫο εμεηΪζεηο θαη εξγαζέεο. 
 
Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• Fleck, J. S. & Kraemer, J. W. (2004). Designing Resistance Training Programs. Champaign, 

IL. : Human Kinetics. ΜεηΪθξαζε-ΒπηκΫιεηα ΓεσξγηΪδεο & Σεξδάο. 

• Baechle Th. and Earle W. R., (2009). Essentials of Strength Training and Conditioning, 

NSCA, Champaign, IL. : Human Kinetics. ΜεηΪθξαζε-ΒπηκΫιεηα ΓεσξγηΪδεο & Σεξδάο. 
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3.5.β. Μαζήκαηα Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά 
 

ΚΑ–163Δπ  Άξζε Βαξψλ 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Γ. ΓεσξγηΪδεο 

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:  ΒθκΪζεζε ηεο ηερληθάο ησλ θιαζζηθψλ θηλάζεσλ. ΏλΪπηπ-

με ηεο κπτθάο δχλακεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά.  

• ΜΫζνδνη δηδαζθαιέαο ηεο ηερληθάο.  

• ΐαζηθΫο αξρΫο ζρεδέαζεο ηεο πξνπφλεζεο.  

• ΏλΪπηπμε κπτθάο δχλακεο.  

• ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο.  

• ΏλΪιπζε ηεο ηερληθάο ηεο Ϊξζεο βαξψλ.  

• ΣερληθΪ ζθΪικαηα.  

• Σερληθνέ θαλνληζκνέ.  

• Βπηινγά ηαιΫλησλ.  

• Σαθηηθά θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ αγψλσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο ζηε ζεσξέα θαη ζηελ πξΪμε 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• αξνγιΪθεο, Γ. & Γαξδαβαηζέδεο, Α. (1995). Άξζε βαξψλ. Θεζ/λέθε : Κ. Υξηζηνδνπιέδεο.  

• Γαξδαβαηζέδεο, Α. (1989). Δ νιπκπηαθά Ϊξζε βαξψλ. Θεζ/λέθε : Κ. Υξηζηνδνπιέδεο.  

• Υαιαηζφγινπ, Ε. (1987). Αηδαζθαιέα ηεο ηερληθάο ζηνλ αξρΪξην αζιεηά. Ώζάλα. 
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ΚΑ–165Δπ  θνπνβνιή 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα 

ΒθαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα  Ώ. κπξληψηνπ 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε (Αελ δηδΪζθεηαη. ε πεξέπησζε πνπ δηδαρζεέ, 

ζα αλαξηεζεέ ε ζρεηηθά αλαθνέλσζε). 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ αζθαιεέαο ηνπ αζιάκα-

ηνο ηεο ζθνπνβνιάο. ΒθκΪζεζε ηεο βαζηθάο ζηΪζεο βνιάο γηα ηπθΫθην θαη πηζηφιη. Καηαλφ-

εζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ ππΪξρεη ζηε ζρΫζε ηεο ζθνπνβνιάο ηεο ςπρνινγέαο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• θφπεπζε - θνπεπηηθΪ φξγαλα.  

• ΦΪζεηο ηεο βνιάο - Υξφλνο ζθφπεπζεο.  

• Δ αλαπλνά ζηε ζθνπνβνιά.  

• Δ ηερληθά ζηε βνιά κε ηπθΫθην (φξζηα ζΫζε)  

• Δ ηερληθά ζηε βνιά κε  πηζηφιη.  

• Σν «ηξΪβεγκα» ηεο ζθαλδΪιεο.  

• Δ ππνζεηηθά ά Ϊζθαηξε βνιά.  

• Δ ςπρνινγηθά πξνεηνηκαζέα ζηε ζθνπνβνιά. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμΫηαζε ζην πξαθηηθφ θαη ζην ζεσξεηηθφ κΫξνο, γξαπηά 

εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Antal, L. & Skanaker, R. (1985). Pistol Shootin. London : A & C Black.  

• Horneber, R. (1991). Olympic target rifle shooting.  

• Hanenkrat, F. & Pullum, B. (1997). The new position rifle soothing. Peachtree City, GA :  

Target sports Education Center. 
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ΚΑ–167Δπ  Ιππαζία 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα  Ώ. κπξληψηνπ 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε επηιεγκΫλσλ ζηνηρεέσλ ηππαζέαο. πλεξγαζέα 

θαη αξκνλέα κε ην Ϊινγν ζε  βΪδελ, ηξνρΪδελ, θαιπαζκφ. ηνηρεέα δεμηνηερλέαο, ππεξπάδε-

ζε εκπνδέσλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βπέδεημε αιφγνπ, νλνκαηνινγέα, ραιέλσζε, ζΫισκα, μεζΫισκα.  

• Πξνεηνηκαζέα αιφγνπ, εθέππεπζε, αθέππεπζε.  

• ΘΫζε ηππΫα, νδάγεζε αιφγνπ ζε βΪδελ, ελέα, βνεζάκαηα.  

• Ώζθάζεηο επθακςέαο, ηζνξξνπέαο ζε βΪδελ θαη ηξνρΪδελ.  

• Σερληθά έππεπζεο. 

 • ΏιιαγΫο θαηεχζπλζεο αιφγνπ, δηαγψληνο αιιαγά  

• Αεμηνηερλέα : θχθινο, ηππνζηξνθά, αλζπππνζηξνθά.  

• Ώζθάζεηο γπκληππεπηηθάο.  

• Καιπαζκφο : ζσζηά ζΫζε ζψκαηνο.  

• Αεμηνηερλέα : ζε βΪδελ, ηξνρΪδελ θαη θαιπαζκφ.  

• ΏπιΪ ζηνηρεέα ππεξπάδεζεο εκπνδέσλ.  

• Παηρλέδηα κε ην Ϊινγν, ζθπηαινδξνκέεο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο ζε πξαθηηθφ θαη ζεσξεηηθφ κΫξνο (γξαπηά 

εμΫηαζε). 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Haberman, W.(1987). Teaching better riding.  

• ΜνηξΫαο, Ε. (1994). Μαζάκαηα γηα λΫνπο ηππεέο. Ώζάλα. 
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ΚΑ–175Δπ  Ξηθαζθία 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα 

ΒθαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Υ. ΣζνιΪθεο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Υ. ΣζνιΪθεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε δηδαζθαιέαο κε νκαδηθφ ηξφπν βαζηθψλ θηλαηζ-

ζεηηθψλ ηθαλνηάησλ θαη απιψλ ηερληθψλ ζηνηρεέσλ αξραξέσλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Θεσξεηηθά εηζαγσγά κε ην Ϊζιεκα.  

• Έκκεζνο ηξφπνο δηδαζθαιέαο θηλαηζζεηηθψλ ηθαλνηάησλ Ε& ΕΕ.  

• ΘΫζε θχιαμεο, βάκαηα, αιιαγΫο θαηεπζχλζεσλ.  

• Ώέζζεζε απφζηαζεο Ε.  

• Πξνβνιά, βάκα πξνβνιάο.  

• ΏπιΫο επηζεηηθΫο ελΫξγεηεο-Λαβά μέθνπο-Νχμε.  

• Ώέζζεζε απφζηαζεο ΕΕ.  

• Άκπλα (απφζηαζε-απφθξνπζε).  

• ΏπιΫο απνθξνχζεηο (4ε).  

• Βπέζεζε απφθξνπζε.  

• Βπέζεζε, απφθξνπζε, αληέλπμε. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά & ζεσξεηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΣζνιΪθεο, Υ., ΏζαλαζηΪδεο, Κ. & ΝηνπξΪθνο, Π. (1999). Μεζνδνινγέα Πξνπφλεζεο Ξη-

θαζθέαο. Ώζάλα : Ώζιφηππν.  

• ΣζνιΪθεο, Υ. & Scabo, Ώ. (1996). Ξηθαζθέα. Ώζάλα : Βθδ. πκκεηξέα.  

• Scabo, L. (1982). Fencing Master. Korvinya, Budapest, Hungary. 
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ΚΑ–176Δπ  Οξεηλέο Γξαζηεξηφηεηεο 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα 

ΒθαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα  Ώ. κπξληψηνπ 

 

Γηδαζθαιία: ΛΫθηνξαο ΐ. ΓηνβΪλεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Βηζαγσγά ζε νξεηλΫο δξαζηεξηφηεηεο. Βλφηεηεο πξαθηηθάο 

εθαξκνγάο αθνξνχλ ζηε ζπλεξγαζέα αζιεκΪησλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά ζηηο «νξεηλΫο δξαζηεξηφηεηεο» .  

• Πξνεηνηκαζέα πιηθψλ θαη εμνπιηζκψλ ππαέζξνπ.  

• Πξνγξακκαηηζκφο δηαδξνκάο.  

• Πξνζαλαηνιηζκφο, αλΪγλσζε ραξηψλ.  

• ΜειΫηε θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.  

• Κέλδπλνη ζην βνπλφ θαη παξνρά πξψησλ βνεζεηψλ.  

• Οξεηλά πεδνπνξέα., θαηαζθάλσζε, πνδειαζέα.  

• ΠαξαπνηΪκηεο αζιεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο.  

• Οδεγφο πνηακψλ : αζθΪιεηα, δηΪζσζε, εμνπιηζκφο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμΫηαζε ζην ζεσξεηηθφ ά πξαθηηθφ κΫξνο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Rentrew, T. (1997). Orienteering. Champaign : Human Kinetics.  

• Watts, P. (1996). Rock climbing. Champaign : Human Kinetics.  

• Seaborg, E. & Dudley, E. Hiking and packpacking. Champaign : Human Kinetics. 
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ΚΑ–178Δπ   Πάιε 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπηθ. Καζεγεηάο Υ. ΣζνιΪθεο 

 

Γηδαζθαιία: ΛΫθηνξαο  Υ. Κφιιηαο  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Μχεζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ αζιεηηθά πΪιε. ΒθκΪζεζε ησλ 

βαζηθψλ ζηνηρεηψλ ηεο πΪιεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Δ πΪιε σο  κΫζν ηειεηνπνέεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. 

• Καλνληζκνέ θαη νξγΪλσζε ησλ αγψλσλ.  

• ΐαζηθΫο βηνκεραληθΫο αξρΫο πνπ ραξαθηεξέδνπλ ην Ϊζιεκα ηεο πΪιεο.  

• ΒθκΪζεζε ησλ βαζηθψλ ζηΪζεσλ, δεζηκΪησλ θαη κεηαθηλάζεσλ ζηελ αζιεηηθά πΪιε.  

• ΐαζηθΫο δηαθνξΫο ηεο Βιιελνξσκαηθάο θαη ηεο Βιεχζεξεο αγσληζηηθάο πΪιεο.  

• ΒθκΪζεζε ησλ θπξηφηεξσλ εηδηθψλ αζθάζεσλ ηεο πΪιεο.  

• ΒθκΪζεζε απιψλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ απφ ην γθξνππ ησλ κεηαζΫζεσλ απφ ηελ φξζηα πΪιε.  

• ΒθκΪζεζε απιψλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ απφ ην γθξνππ ησλ αλαηξνπψλ απφ ηελ θΪησ πΪιε.  

• ΒθκΪζεζε απιψλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ απφ ην γθξνππ ησλ ξέςεσλ απφ ηελ φξζηα  πΪιε.  

• Σα βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ αζιεηά πςειψλ επηδφζεσλ ζηελ πΪιε. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμΫηαζε ζην ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ κΫξνο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Petrof, R. (1984). Free and Greco – Romain style Lausanne.262p. :(edition FILA).  

• Johnston, J., Dalgewicz, C. & White, D. (1979). Wrestling Skills and Strategies for the Ath-

lete and Coach. N.Y.  : Hawthorn Books Inc.  

• Gable, D. (1986). Coaching Wrestling Successfully. New York. 176p. 
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ΚΑ–179Δπ  Πνδειαζία 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα  Ώ. κπξληψηνπ 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε (Αε δηδΪζθεηαη. ε πεξέπησζε πνπ δηδαρζεέ, ζα 

αλαξηεζεέ ε ζρεηηθά αλαθνέλσζε). 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Βηζαγσγά ζηηο βαζηθΫο θαηεγνξέεο πνδειαζέαο δξφκνπ, 

πέζηαο θαη βνπλνχ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά αλαδξνκά ηνπ αζιάκαηνο.  

• Γλσξηκέα κε ην πνδάιαην. Πξφιεςε ηξαπκαηηζκψλ.  

• ΐαζηθΫο θαηεγνξέεο πνδειαζέαο. Βέδε πνδειαηνδξφκσλ.  

• Ώγσλέζκαηα Αξφκνπ.  

• Ώγσλέζκαηα Πέζηαο.  

• Ώγσλέζκαηα ΐνπλνχ.  

• ηνηρεέα πξνπνλεηηθάο γηα αξρΪξηνπο πνδειΪηεο.  

• Καλνληζκνέ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμΫηαζε ζην ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ κΫξνο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Burke, E. (1995). Serious Cycling. England :  Human Kinetics Pubs.  

• Burke, E. (1996). High Tech Cycling. England : Human Kinetics Pubs.  

• Carmichael, C. & Burne, E. (1994). Fitness Cycling. England : Human Kinetics Pubs. 
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ΚΑ–181Δπ  Ππγκαρία 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο  Γ. ΓεσξγηΪδεο 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ ζηνηρεέσλ, πνπ αθνξνχλ 

ζε αξρΪξηνπο ππγκΪρνπο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά ζηελ ππγκαρέα. Εζηνξηθά εμΫιημε.  

• Σερληθά : ζεσξεηηθά αλΪιπζε ά πξαθηηθά εθαξκνγά ησλ θπξηφηεξσλ επηζεηηθψλ θαη αληεπη-

ζεηηθψλ ρηππεκΪησλ θαζψο θαη ησλ ακπληηθψλ ηαθηηθψλ θαη ησλ θηλάζεσλ ζην ξέλγθ.  

• Μεζνδηθά δηδαζθαιέα ησλ ηερληθψλ ζηνηρεέσλ.  

• ΐαζηθΪ ζηνηρεέα πξνγξακκαηηζκνχ.  

• Καλνληζκνέ - ηνηρεέα δηαηηεζέαο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμΫηαζε ζην ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ κΫξνο ηνπ καζάκα-

ηνο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΏγΫισβ, Ε. (1984). σκαηηθά θαη ςπρνινγηθά πξνεηνηκαζέα ησλ ππγκΪρσλ. φθηα.  

• Σνδφξ, Ώ. (1973). Βηδηθά θαη αηνκηθά πξνεηνηκαζέα ησλ ππγκΪρσλ. φθηα.  

• ΓΫηζεβ, Β. (1982). Βληαέν πξφγξακκα θαη κεζνδνινγέα γηα εθκΪζεζε θαη πξνπφλεζε ηεο 

ππγκαρέαο. φθηα. 
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ΚΑ–183Δπ  Σάε-Κβν-Νην 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο . Σδησξηδάο 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Μχεζε ησλ θνηηεηψλ ζην Ϊζιεκα. ΒθκΪζεζε ησλ βαζηθψλ 

ζηνηρεέσλ ηνπ ΣΪε-Κβν-Νηφ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά θαη ηζηνξηθά αλαδξνκά.  

• Καλνληζκνέ ηνπ αζιάκαηνο θαη νξγΪλσζε ησλ αγψλσλ.  

• ΐαζηθΫο βηνκεραληθΫο αξρΫο πνπ ραξαθηεξέδνπλ ην Ϊζιεκα ηνπ ΣΪε-Κβφ-Νηφ.  

• ΒθκΪζεζε ησλ βαζηθψλ ζηΪζεσλ θαη κεηαθηλάζεσλ.  

• ΒθκΪζεζε ησλ θπξηνηΫξσλ εηδηθψλ αζθάζεσλ ηνπ αζιάκαηνο.  

• ΒθκΪζεζε απιψλ επηζεηηθψλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ.  

• ΒθκΪζεζε απιψλ αληεπηζεηηθψλ θαη ακπληηθψλ ελεξγεηψλ.  

• ΒθκΪζεζε βαζηθψλ ζηνηρεέσλ ηαθηηθάο.  

• ΐαζηθΪ ζηνηρεέα πξνπνλεηηθάο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά εμΫηαζε, πξνθνξηθά εμΫηαζε ζηνπο θαλνληζ-

κνχο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Φπζηεηδέδεο, Μ. (1992). Γλσξηκέα κε ην ΣΪε-Κβν-Νην. Ώζάλα : Βθδ. . ΐνγηαηδά & ηα.  

• Lawler, J. (1998). The Secrets of Tae Kwo Do. Principles and Techniques for Beginners.  

• Soon man Lee, Gaetane, R. (1999). Modern Tae Kwo Do. The Official Manual. 
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ΚΑ–184Δπ  Σδνχλην 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα 

ΒθαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα  Ώ. κπξληψηνπ 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε (Αε δηδΪζθεηαη. ε πεξέπησζε πνπ δηδαρζεέ, ζα 

αλαξηεζεέ ε ζρεηηθά αλαθνέλσζε). 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:  Μχεζε ησλ θνηηεηψλ ζην Σδνχλην. ΒθκΪζεζε ησλ βαζη-

θψλ ζηνηρεέσλ ηνπ Σδνχλην. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά θαη ηζηνξέα ηνπ Σδνχλην.  

• ΏξρΫο θαη ζθνπνέ ηνπ ηδνχλην.  

• ΐαζηθΫο βηνκεραληθΫο αξρΫο πνπ ραξαθηεξέδνπλ ην Ϊζιεκα ηνπ Σδνχλην.  

• ΒθκΪζεζε ησλ βαζηθψλ ζηΪζεσλ : Ϋιεγρνο ηνπ ζψκαηνο.  

• Οη πηψζεηο ζην ηδνχλην.  

• Σχπνη πηαζηκΪησλ.  

• Γεληθά θαη εηδηθά νξνινγέα.  

• ΐαζηθνέ θαλνληζκνέ δηαηηεζέαο.  

• χλζεζε θαη αλΪιπζε ηερληθψλ.  

• ΒθκΪζεζε ηερληθψλ εδΪθνπο : θαζειψζεηο, ζηξεβιψζεηο.  

• ΒθκΪζεζε ηερληθψλ ξέςεσλ απφ φξζηα ζΫζε : ηερληθΫο ρεξηψλ, γνθνχ, πνδηψλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά εμΫηαζε, πξνθνξηθά εμΫηαζε ζηνπο θαλνληζ-

κνχο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Κφιιηαο, Υ., ΐαθαηΪζεο, . & ηαπξηΪ, Ώ. (1998). Σν εληαέν πξνπνλεηηθφ πξφγξακκα ζην 

Σδνχλην. Ώζάλα : Γεληθά Γξακκαηεέα Ώζιεηηζκνχ.  

• Kazuzo, K. (1979). Σν Σδνχλην ζηελ πξΪμε. ΣερληθΫο εδΪθνπο. Ώζάλα : ΒΠΕ, Β.Πεξζέδεο 

θαη έα Β.Β.  

• Kazuzo, K. (1979). Σν Σδνχλην ζηελ πξΪμε. ΣερληθΫο Ρέςεσλ. Ώζάλα : ΒΠΕ, Β. Πεξζέδεο 

θαη έα Β.Β. 
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ΚΑ–185Δπ  Υηνλνδξνκία 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα  Ώ. κπξληψηνπ 

 

Γηδαζθαιία: ΛΫθηνξαο ΐ. ΓηνβΪλεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Βηζαγσγά ζηε ρηνλνδξνκέα κε ζθνπφ ηελ εθκΪζεζε επη-

ιεγκΫλσλ  ζηνηρεέσλ ρηνλνδξνκέαο φπσο: αζθΪιεηα, εμνπιηζκφο, κεζνδνινγέα δηδαζθαιέαο, 

ηερληθά, πξνζνκνέσζε κε ηξνρνπΫδηια (Rollers), πξνπνλεηηθά θαη θαλνληζκνέ  ζπγθεθξηκΫ-

λσλ αγσληζκΪησλ ρηνλνδξνκέαο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε ηεο ρηνλνδξνκέαο.  

• Σα αγσλέζκαηα ηεο ρηνλνδξνκέαο. Δ αζθΪιεηα ζηε ρηνλνδξνκέα. 

• Σα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο θπζηνινγέαο θαη ςπρνινγέαο ηνπ ρηνλνδξφκνπ.  

• Ο εμνπιηζκφο ηνπ ρηνλνδξφκνπ.  

• Δ νξνινγέα ζηε ρηνλνδξνκέα.  

• Δ ηνπνγξαθηθά, κεραληθά θαη ηερληθά αλΪιπζε ηεο ρηνλνδξνκέαο.  

• Σα κΫζα βειηέσζεο ηεο ηερληθάο ηνπ ρηνλνδξφκνπ ζην μεξφ Ϋδαθνο.  

• Σα κΫζα βειηέσζεο ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο ηνπ ρηνλνδξφκνπ ζην μεξφ Ϋδαθνο.  

• Μεζνδνινγέα δηδαζθαιέαο ηεο πξνζνκνέσζεο ρηνλνδξνκέαο κε ηξνρνπΫδηια (Rollers).  

• Μεζνδνινγέα δηδαζθαιέαο ηεο ρηνλνδξνκέαο ζην ρηφλη γηα αξρΪξηνπο (ζηξνθά κε δηΪζηαζε 

V - ―Snow plow‖), γηα κεζαένπο (ζηξνθά απφ δηΪζηαζε V - ―Stem‖) θαη γηα πξνρσξεκΫλνπο 

(παξΪιιειε ζηξνθά ―Carving‖).  

• Υηνλνδξνκέα ζηα ζρνιεέα.  

• Παηρλέδηα. 

• Σεζη ηεο ηερληθάο ηθαλφηεηαο.  

• ΐαζηθνέ θαλνληζκνέ ζπγθεθξηκΫλσλ αγσληζκΪησλ ρηνλνδξνκέαο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά θαη ζεσξεηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΓηνβΪλεο, ΐ. (2006). Σερληθά ηεο ρηνλνδξνκέαο. Βθδφζεηο: Βιβεθαιη, Ώζάλα. 

• ΓηνβΪλεο, ΐ. (2008). Πξνπνλεηηθά ζηε ρηνλνδξνκέα θαηαβΪζεσλ. Βθδφζεηο: Βιβεθαιη, Α΄ 

Έθδνζε, Ώζάλα.  
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3.5.γ. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΚΛΑ. ΑΘΛΖΣΙΜΟΤ – ΑΘΛΖΣΙΚΟΙ ΓΡΟΜΟΙ» 
 
ΚΑ-470ΓΡ Σερληθή Αλάιπζε Αζιεηηθψλ Γξφκσλ  
 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: ηαχξνο Σδησξηδάο Καζεγεηάο  
 

Γηδαζθαιία: ηαχξνο Σδησξηδάο Καζεγεηάο, Γηψξγνο Παξαδεέζεο Βπέθνπξνο Καζεγεηάο, 

Διέαο Γαραξφγηαλλεο, ΛΫθηνξαο  
 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ησλ κεζφδσλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη θνξχθσζεο 

ηεο αζιεηηθάο επέδνζεο ζηα δξνκηθΪ αγσλέζκαηα. Βθαξκνγά θαη αμηνιφγεζε ησλ αζιεηηθψλ 

πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ. Απλαηφηεηα επέδεημεο ησλ αζιεηηθψλ ηερληθψλ. 
 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΏλΪπηπμε θαη βειηέσζε ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο ηνπ δξνκΫα.  

• Πεξηνδηθφηεηα, πεξένδνη θαη θΪζεηο, κεζφθπθινο, κηθξφθπθινο.  

• ΏλΪιπζε ησλ δξνκηθψλ αγσληζκΪησλ. Ώμηνιφγεζε ηεο δξνκηθάο ηαρχηεηαο.  

• Βπέδξαζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ πξνπφλεζεο ζηελ απφδνζε ησλ δξνκΫσλ αληνράο.  

• ΠξνυπνζΫζεηο γηα ηελ επέηεπμε πςειψλ επηδφζεσλ ζηα δξνκηθΪ αγσλέζκαηα.  

• Μεραληθά δξνκηθψλ ΏγσληζκΪησλ ΚηλεκαηηθΫο αλαιχζεηο ηεο ηερληθάο.  

• Βπηινγά ηαιΫλησλ ζηα δξνκηθΪ αγσλέζκαηα.  

• Ώμηνιφγεζε ηνπ επηπΫδνπ απφδνζεο θαη δεκηνπξγέα αγσληζηηθνχ πξνθέι.  

• Αηδαζθαιέα ηεο ηερληθάο ησλ δξνκηθψλ αγσληζκΪησλ ηαρχηεηαο θαη εκπνδέσλ  

• Πξαθηηθά εμΪζθεζε θαη αλΪιπζε ησλ νκαδηθψλ αγσληζκΪησλ ηνπ θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ  

• Πξνγξακκαηηζκφο ηεο πξνπφλεζεο ησλ χλζεησλ αγσληζκΪησλ (ΑΫθαζιν Ϋπηαζιν)  

• Πξαθηηθά εθαξκνγά αγσληζηηθάο ηαθηηθάο ησλ δξνκηθψλ αγσληζκΪησλ αληνράο 
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο, θηλεηηθά ηθαλφηεηα.   
 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Σδησξηδάο, η. (1998). Πξνπνλεηηθά Αξνκηθψλ ΏγσληζκΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ. Ώζάλα.  

• Butts, Ν., Gushiken, T. & Zarins, B. (1985). The Elite Athlete. Life Enhancement 

Publications.  

• Dinev, P. (1993). Μνληεινπνέεζε ηεο πξνπφλεζεο αζιεηψλ ζηέβνπ. Θεζ/λέθε : Salto.  
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ΚΑ-471ΓΡ Πξνπνλεηηθή Αζιεηηθψλ Γξφκσλ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Βαξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: ηαχξνο Σδησξηδάο Καζεγεηάο  

 

Γηδαζθαιία: ηαχξνο Σδησξηδάο Καζεγεηάο, Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Γηψξγνο Παξαδεέζεο, 

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Διέαο Γαραξφγηαλλεο. 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ησλ κεζφδσλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη θνξχθσζεο 

ηεο αζιεηηθάο επέδνζεο ζηα δξνκηθΪ αγσλέζκαηα. Βθαξκνγά θαη αμηνιφγεζε ησλ αζιεηηθψλ 

πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ. Απλαηφηεηα επέδεημεο ησλ αζιεηηθψλ ηερληθψλ. 
 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΏλΪπηπμε θαη βειηέσζε ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο ηνπ δξνκΫα.  

• Πεξηνδηθφηεηα, πεξένδνη θαη θΪζεηο, κεζφθπθινο, κηθξφθπθινο.  

• ΏλΪιπζε ησλ δξνκηθψλ αγσληζκΪησλ. Ώμηνιφγεζε ηεο δξνκηθάο ηαρχηεηαο.  

• Βπέδξαζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ πξνπφλεζεο ζηελ απφδνζε ησλ δξνκΫσλ αληνράο.  

• ΠξνυπνζΫζεηο γηα ηελ επέηεπμε πςειψλ επηδφζεσλ ζηα δξνκηθΪ αγσλέζκαηα.  

• Μεραληθά δξνκηθψλ ΏγσληζκΪησλ ΚηλεκαηηθΫο αλαιχζεηο ηεο ηερληθάο.  

• Βπηινγά ηαιΫλησλ ζηα δξνκηθΪ αγσλέζκαηα.  

• Ώμηνιφγεζε ηνπ επηπΫδνπ απφδνζεο θαη δεκηνπξγέα αγσληζηηθνχ πξνθέι.  

• ΒθκΪζεζε θαη δηδαζθαιέα ηεο ηερληθάο ησλ δξνκηθψλ αγσληζκΪησλ ηαρχηεηαο θαη εκπνδέ-

σλ  

• Πξαθηηθά εμΪζθεζε θαη αλΪιπζε ησλ νκαδηθψλ αγσληζκΪησλ ηνπ θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ 

(θπηαινδξνκέεο)  

• Πξνγξακκαηηζκφο ηεο πξνπφλεζεο ησλ χλζεησλ αγσληζκΪησλ (ΑΫθαζιν Ϋπηαζιν)  

• Πξαθηηθά εθαξκνγά αγσληζηηθάο ηαθηηθάο ησλ δξνκηθψλ αγσληζκΪησλ αληνράο 
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο, θηλεηηθά ηθαλφηεηα.   
 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Σδησξηδάο, η. (1998). Πξνπνλεηηθά Αξνκηθψλ ΏγσληζκΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ. Ώζάλα.  

• Butts, Ν., Gushiken, T. & Zarins, B. (1985). The Elite Athlete. Life Enhancement 

Publications.  

• Dinev, P. (1993). Μνληεινπνέεζε ηεο πξνπφλεζεο αζιεηψλ ζηέβνπ. Θεζ/λέθε : Salto.  
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ΚΑ-472ΓΡ Μεζνδνινγία Γηδαζθαιίαο Αζιεηηθψλ Γξφκσλ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπι. Καζεγάηξηα Ώ. κπξληψηνπ 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπι. Καζεγάηξηα Ώ. κπξληψηνπ, Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Γ. Παξαδεέζεο,  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ησλ κεζφδσλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη θνξχθσζεο 

ηεο αζιεηηθάο επέδνζεο ζηα δξνκηθΪ αγσλέζκαηα. Βθαξκνγά θαη αμηνιφγεζε ησλ αζιεηηθψλ 

πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ. Απλαηφηεηα επέδεημεο ησλ αζιεηηθψλ ηερληθψλ. 
 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΏλΪπηπμε θαη βειηέσζε ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο ηνπ δξνκΫα.  

• Πεξηνδηθφηεηα, πεξένδνη θαη θΪζεηο, κεζφθπθινο, κηθξφθπθινο.  

• ΏλΪιπζε ησλ δξνκηθψλ αγσληζκΪησλ. Ώμηνιφγεζε ηεο δξνκηθάο ηαρχηεηαο.  

• Βπέδξαζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ πξνπφλεζεο ζηελ απφδνζε ησλ δξνκΫσλ αληνράο.  

• ΠξνυπνζΫζεηο γηα ηελ επέηεπμε πςειψλ επηδφζεσλ ζηα δξνκηθΪ αγσλέζκαηα.  

• Μεραληθά δξνκηθψλ ΏγσληζκΪησλ ΚηλεκαηηθΫο αλαιχζεηο ηεο ηερληθάο.  

• Βπηινγά ηαιΫλησλ ζηα δξνκηθΪ αγσλέζκαηα.  

• Ώμηνιφγεζε ηνπ επηπΫδνπ απφδνζεο θαη δεκηνπξγέα αγσληζηηθνχ πξνθέι.  

• ΒθκΪζεζε θαη δηδαζθαιέα ηεο ηερληθάο ησλ δξνκηθψλ αγσληζκΪησλ ηαρχηεηαο θαη εκπνδέ-

σλ  

• Πξαθηηθά εμΪζθεζε θαη αλΪιπζε ησλ νκαδηθψλ αγσληζκΪησλ ηνπ θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ 

(θπηαινδξνκέεο)  

• Πξνγξακκαηηζκφο ηεο πξνπφλεζεο ησλ χλζεησλ αγσληζκΪησλ (ΑΫθαζιν Ϋπηαζιν)  

• Πξαθηηθά εθαξκνγά αγσληζηηθάο ηαθηηθάο ησλ δξνκηθψλ αγσληζκΪησλ αληνράο 
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο, θηλεηηθά ηθαλφηεηα.   
 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Σδησξηδάο, η. (1998). Πξνπνλεηηθά Αξνκηθψλ ΏγσληζκΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ. Ώζάλα.  

• Butts, Ν., Gushiken, T. & Zarins, B. (1985). The Elite Athlete. Life Enhancement 

Publications.  

• Dinev, P. (1993). Μνληεινπνέεζε ηεο πξνπφλεζεο αζιεηψλ ζηέβνπ. Θεζ/λέθε : Salto.  
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ΚΑ-473ΓΡ Δηδηθά Θέκαηα Αζιεηηθψλ Γξφκσλ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Υεηκεξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: ηαχξνο Σδησξηδάο Καζεγεηάο  

 

Γηδαζθαιία:  Καζεγεηάο ηαχξνο Σδησξηδάο , Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Γηψξγνο Παξαδεέζεο, 

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Διέαο Γαραξφγηαλλεο  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ησλ κεζφδσλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη θνξχθσζεο 

ηεο αζιεηηθάο επέδνζεο ζηα δξνκηθΪ αγσλέζκαηα. Βθαξκνγά θαη αμηνιφγεζε ησλ αζιεηηθψλ 

πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ. Απλαηφηεηα επέδεημεο ησλ αζιεηηθψλ ηερληθψλ. 
 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΏλΪπηπμε θαη βειηέσζε ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο ηνπ δξνκΫα.  

• Πεξηνδηθφηεηα, πεξένδνη θαη θΪζεηο, κεζφθπθινο, κηθξφθπθινο.  

• ΏλΪιπζε ησλ δξνκηθψλ αγσληζκΪησλ. Ώμηνιφγεζε ηεο δξνκηθάο ηαρχηεηαο.  

• Βπέδξαζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ πξνπφλεζεο ζηελ απφδνζε ησλ δξνκΫσλ αληνράο.  

• ΠξνυπνζΫζεηο γηα ηελ επέηεπμε πςειψλ επηδφζεσλ ζηα δξνκηθΪ αγσλέζκαηα.  

• Μεραληθά δξνκηθψλ ΏγσληζκΪησλ ΚηλεκαηηθΫο αλαιχζεηο ηεο ηερληθάο.  

• Βπηινγά ηαιΫλησλ ζηα δξνκηθΪ αγσλέζκαηα.  

• Ώμηνιφγεζε ηνπ επηπΫδνπ απφδνζεο θαη δεκηνπξγέα αγσληζηηθνχ πξνθέι.  

• ΒθκΪζεζε θαη δηδαζθαιέα ηεο ηερληθάο ησλ δξνκηθψλ αγσληζκΪησλ ηαρχηεηαο θαη εκπνδέ-

σλ  

• Πξαθηηθά εμΪζθεζε θαη αλΪιπζε ησλ νκαδηθψλ αγσληζκΪησλ ηνπ θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ 

(θπηαινδξνκέεο)  

• Πξνγξακκαηηζκφο ηεο πξνπφλεζεο ησλ χλζεησλ αγσληζκΪησλ (ΑΫθαζιν Ϋπηαζιν)  

• Πξαθηηθά εθαξκνγά αγσληζηηθάο ηαθηηθάο ησλ δξνκηθψλ αγσληζκΪησλ αληνράο 
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο, θηλεηηθά ηθαλφηεηα.   
 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Σδησξηδάο, η. (1998). Πξνπνλεηηθά Αξνκηθψλ ΏγσληζκΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ. Ώζάλα.  

• Butts, Ν., Gushiken, T. & Zarins, B. (1985). The Elite Athlete. Life Enhancement 

Publications.  

• Dinev, P. (1993). Μνληεινπνέεζε ηεο πξνπφλεζεο αζιεηψλ ζηέβνπ. Θεζ/λέθε : Salto.  
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ΚΑ-480ΓΡ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Αζιεηηθψλ Γξφκσλ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Βαξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο:  Ώλαπι. Καζεγάηξηα Ώ. κπξληψηνπ 

 

Γηδαζθαιία:  Ώλαπι. Καζεγάηξηα Ώ. κπξληψηνπ, Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Γ. Παξαδεέζεο. 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ησλ κεζφδσλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη θνξχθσζεο 

ηεο αζιεηηθάο επέδνζεο ζηα δξνκηθΪ αγσλέζκαηα. Βθαξκνγά θαη αμηνιφγεζε ησλ αζιεηηθψλ 

πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ. Απλαηφηεηα επέδεημεο ησλ αζιεηηθψλ ηερληθψλ. 
 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΏλΪπηπμε θαη βειηέσζε ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο ηνπ δξνκΫα.  

• Πεξηνδηθφηεηα, πεξένδνη θαη θΪζεηο, κεζφθπθινο, κηθξφθπθινο.  

• ΏλΪιπζε ησλ δξνκηθψλ αγσληζκΪησλ. Ώμηνιφγεζε ηεο δξνκηθάο ηαρχηεηαο.  

• Βπέδξαζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ πξνπφλεζεο ζηελ απφδνζε ησλ δξνκΫσλ αληνράο.  

• ΠξνυπνζΫζεηο γηα ηελ επέηεπμε πςειψλ επηδφζεσλ ζηα δξνκηθΪ αγσλέζκαηα.  

• Μεραληθά δξνκηθψλ ΏγσληζκΪησλ ΚηλεκαηηθΫο αλαιχζεηο ηεο ηερληθάο.  

• Βπηινγά ηαιΫλησλ ζηα δξνκηθΪ αγσλέζκαηα.  

• Ώμηνιφγεζε ηνπ επηπΫδνπ απφδνζεο θαη δεκηνπξγέα αγσληζηηθνχ πξνθέι.  

• ΒθκΪζεζε θαη δηδαζθαιέα ηεο ηερληθάο ησλ δξνκηθψλ αγσληζκΪησλ ηαρχηεηαο θαη εκπνδέ-

σλ  

• Πξαθηηθά εμΪζθεζε θαη αλΪιπζε ησλ νκαδηθψλ αγσληζκΪησλ ηνπ θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ 

(θπηαινδξνκέεο)  

• Πξνγξακκαηηζκφο ηεο πξνπφλεζεο ησλ χλζεησλ αγσληζκΪησλ (ΑΫθαζιν Ϋπηαζιν)  

• Πξαθηηθά εθαξκνγά αγσληζηηθάο ηαθηηθάο ησλ δξνκηθψλ αγσληζκΪησλ αληνράο 
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο, θηλεηηθά ηθαλφηεηα.   
 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Σδησξηδάο, η. (1998). Πξνπνλεηηθά Αξνκηθψλ ΏγσληζκΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ. Ώζάλα.  

• Butts, Ν., Gushiken, T. & Zarins, B. (1985). The Elite Athlete. Life Enhancement 

Publications.  

• Dinev, P. (1993). Μνληεινπνέεζε ηεο πξνπφλεζεο αζιεηψλ ζηέβνπ. Θεζ/λέθε : Salto.  

 

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

3.5.δ. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΚΛΑ. ΑΘΛΖΣΙΜΟΤ – ΑΘΛΖΣΙΚΑ ΑΛΜΑΣΑ»  

 

ΚΑ-470ΑΛ Σερληθή Αλάιπζε Αζιεηηθψλ Αικάησλ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Παλαγηψηεο  ΐειεγθΫθαο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Παλαγηψηεο  ΐειεγθΫθαο, ΛΫθηνξαο Ώ. Θενδψξνπ ΜΫ-

ινο Β.Β.ΑΕ.Π. Α. Βπζπκένπ  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: 

Ώπφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ ζηα αθφινπζα ζΫκαηα: Σερληθά θαη βηνκεραληθά αλΪιπζε ησλ 

αζιεηηθψλ αικΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΓεληθΫο αξρΫο ησλ αζιεηηθψλ αικΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ.  

• ΣερληθΫο ησλ αζιεηηθψλ αικΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 

• Ώλαιπηηθά πεξηγξαθά ησλ θΪζεσλ ησλ αζιεηηθψλ αικΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ.  

• ηνηρεέα Μεραληθάο πνπ αθνξνχλ ζηα αζιεηηθΪ Ϊικαηα Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ  

• Άικα ζε κάθνο.  

• Άικα ηξηπινχλ.  

• Άικα ζε χςνο.  

• Άικα επέ θνληψ.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: 

Θεσξεηηθά εμΫηαζε, πξνθνξηθά εμΫηαζε, πξαθηηθά εμΫηαζε θαη εξγαζέεο.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

•  ΐειεγθΫθαο Π. (2007). Θεσξέα θαη Μεζνδνινγέα ΏικΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ  

•  Παπαδεκάηξένπ ΐ. (2004). Άικαηα Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ  

•  Παπαδεκάηξένπ ΐ. (2003). Βληαένο Μαθξνρξφληνο Πξνγξακκαηηζκφο ηεο Πξνπφλεζεο ησλ 

ΏικΪησλ ηνπ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 
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ΚΑ-471ΑΛ Πξνπνλεηηθή Αζιεηηθψλ Αικάησλ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Βαξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Παλαγηψηεο  ΐειεγθΫθαο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Παλαγηψηεο  ΐειεγθΫθαο, ΛΫθηνξαο Ώ. Θενδψξνπ ΜΫ-

ινο Β.Β.ΑΕ.Π., Α. Βπζπκένπ  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Θεσξέα ηεο πξνπνλεηηθάο ησλ αζιεηηθψλ αικΪησλ Κιαζη-

θνχ Ώζιεηηζκνχ. ρεδηαζκφο θαη δφκεζε ηεο πνιπεηνχο θαη εηάζηαο πξνεηνηκαζέαο ηεο 

πξνπφλεζεο ησλ αιηψλ ζηα αγσλέζκαηα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Θεσξέα πξνπνλεηηθάο ησλ αζιεηηθψλ αικΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ.  

• ρεδηαζκφο θαη δφκεζε ηεο πξνπφλεζεο ζηα αζιεηηθΪ Ϊικαηα Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 

• Ανκά πνιπεηνχο πξνεηνηκαζέαο 

• Ανκά εηάζηαο πξνεηνηκαζέαο 

• Ανκά κηθξνθχθισλ 

• Ανκά θΪζεσλ πξνεηνηκαζέαο 

• ρεδηαζκφο θαη δφκεζε ηεο πξνπφλεζεο ζην Ϊικα ζε κάθνο 

• ρεδηαζκφο θαη δφκεζε ηεο πξνπφλεζεο ζην Ϊικα ηξηπινχλ 

• ρεδηαζκφο θαη δφκεζε ηεο πξνπφλεζεο ζην Ϊικα ζε χςνο 

• ρεδηαζκφο θαη δφκεζε ηεο πξνπφλεζεο ζην Ϊικα επέ θνληψ 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Θεσξεηηθά εμΫηαζε, πξνθνξηθά εμΫηαζε, πξαθηηθά εμΫ-

ηαζε θαη εξγαζέεο.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

•  ΐειεγθΫθαο Π. (2007). Θεσξέα θαη Μεζνδνινγέα ΏικΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ  

•  Παπαδεκάηξένπ ΐ. (2004). Άικαηα Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ  

•  Παπαδεκάηξένπ ΐ. (2003). Βληαένο Μαθξνρξφληνο Πξνγξακκαηηζκφο ηεο Πξνπφλεζεο ησλ 

ΏικΪησλ ηνπ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 

 

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΚΑ-472ΑΛ Μεζνδνινγία Γηδαζθαιίαο Αζιεηηθψλ Αικάησλ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Παλαγηψηεο  ΐειεγθΫθαο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Παλαγηψηεο  ΐειεγθΫθαο, ΛΫθηνξαο Ώ. Θενδψξνπ ΜΫ-

ινο Β.Β.ΑΕ.Π., Α. Βπζπκένπ  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΜΫζνδνη δηδαζθαιέαο ησλ αζιεηηθψλ αικΪησλ Κιαζηθνχ 

Ώζιεηηζκνχ. ΒηδηθΫο αζθάζεηο πξνεηνηκαζέαο γηα ηελ δηδαζθαιέα ησλ παικψλ. Πξαθηηθά 

εμΪζθεζε θαη εθαξκνγά. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Μεζνδνινγέα Ϊικαηνο ζε κάθνο 

• Μεζνδνινγέα Ϊικαηνο ηξηπινχλ 

• Μεζνδνινγέα Ϊικα ζε χςνο 

• Μεζνδνινγέα Ϊικαηνο επέ θνληψ .   

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Θεσξεηηθά εμΫηαζε, πξνθνξηθά εμΫηαζε, πξαθηηθά εμΫ-

ηαζε θαη εξγαζέεο.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

•  ΐειεγθΫθαο Π. (2007). Θεσξέα θαη Μεζνδνινγέα ΏικΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ  

•  Παπαδεκάηξένπ ΐ. (2004). Άικαηα Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ  

•  Παπαδεκάηξένπ ΐ. (2003). Βληαένο Μαθξνρξφληνο Πξνγξακκαηηζκφο ηεο Πξνπφλεζεο ησλ 

ΏικΪησλ ηνπ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 
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ΚΑ-473ΑΛ Δηδηθά Θέκαηα Αζιεηηθψλ Αικάησλ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Υεηκεξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Παλαγηψηεο  ΐειεγθΫθαο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Παλαγηψηεο  ΐειεγθΫθαο, ΛΫθηνξαο Ώ. Θενδψξνπ ΜΫ-

ινο Β.Β.ΑΕ.Π., Α. Βπζπκένπ  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Εζηνξηθά εμΫιημε. Ώμηνιφγεζε δεδνκΫλσλ γηα ηελ επηινγά 

ηαιΫλησλ. ΏλΪιπζε θαλνληζκψλ. Ώπφθηεζε εμεηδηθεπκΫλσλ γλψζεσλ γηα δηδαζθαιέα ησλ 

αικΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ ζε φιεο ηηο βαζκέδεο εθπαέδεπζεο θαη ζε αζιεηηθΪ ζσκαηεέα 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• πκκεηνρά  θαη ιεηηνπξγέα ησλ κπν-ζθειεηηθψλ νκΪδσλ ζηα αζιεηηθΪ Ϊικαηα  

• πκκεηνρά ησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκΪησλ ζηα αζιεηηθΪ Ϊικαηα  

• Οπηηθά ξχζκηζε ζηα νξηδφληηα Ϊικαηα 

• Καλνληζκνέ αζιεηηθψλ αικΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 

• Ώγγιηθά νξνινγέα ζηα αζιεηηθΪ Ϊικαηα Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 

• ΝΫεο ηερλνινγέεο ζηα αζιεηηθΪ Ϊικαηα Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 

• Σξαπκαηηζκνέ - πξψηεο βνάζεηεο ζηα αζιεηηθΪ Ϊικαηα Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 

• Ο ξφινο ηεο δηαηξνθάο ζηελ πξνπνλεηηθά δηαδηθαζέα θαη ηελ αζιεηηθά απφδνζε ζηα αζιε-

ηηθΪ Ϊικαηα Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 

• ΝεπξνκπτθΫο πξνζαξκνγΫο γηα ηε βειηέσζε ηεο κπτθάο ηζρχνο ζε αζιεηΫο αικΪησλ Κιαζη-

θνχ Ώζιεηηζκνχ 

• Βπηζηεκνληθά ππνζηάξημε αιηψλ πςεινχ επηπΫδνπ (Βξγνθπζηνινγέα, ΐηνκεραληθά, Ώζιεηηθά Φπρνιν-

γέα, θ.Ϊ) 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Θεσξεηηθά εμΫηαζε, πξνθνξηθά εμΫηαζε, πξαθηηθά εμΫ-

ηαζε θαη εξγαζέεο.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

•  ΐειεγθΫθαο Π. (2007). Θεσξέα θαη Μεζνδνινγέα ΏικΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ  

•  Παπαδεκάηξένπ ΐ. (2004). Άικαηα Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ  

•  Παπαδεκάηξένπ ΐ. (2003). Βληαένο Μαθξνρξφληνο Πξνγξακκαηηζκφο ηεο Πξνπφλεζεο ησλ 

ΏικΪησλ ηνπ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

 

ΚΑ-480ΑΛ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Αζιεηηθψλ Αικάησλ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Παλαγηψηεο  ΐειεγθΫθαο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Παλαγηψηεο  ΐειεγθΫθαο, ΛΫθηνξαο Ώ. Θενδψξνπ, ΜΫ-

ινο Β.Β.ΑΕ.Π., Α. Βπζπκένπ  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒμΪζθεζε ζηελ εθαξκνγά εμεηδηθεπκΫλσλ γλψζεσλ ζρεηη-

θΫο κε ηελ πξνπφλεζε αζιεηψλ θΪζε επηπΫδνπ ζηα Ϊικαηα ηνπ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ ηφζν 

ζηελ εθπαέδεπζε φζν θαη ζε αζιεηηθΪ ζσκαηεέα Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ. Πξαθηηθά εμΪζθεζε 

θαη εθαξκνγά. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Πξνπνλεηηθά εμΪζθεζε Ϊικαηνο ζε κάθνο 

• Πξνπνλεηηθά εμΪζθεζε Ϊικαηνο ηξηπινχλ 

• Πξνπνλεηηθά εμΪζθεζε Ϊικαηνο ζε χςνο 

• Πξνπνλεηηθά εμΪζθεζε Ϊικαηνο επέ θνληψ 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Θεσξεηηθά εμΫηαζε, πξνθνξηθά εμΫηαζε, πξαθηηθά εμΫ-

ηαζε θαη εξγαζέεο.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

•  ΐειεγθΫθαο Π. (2007). Θεσξέα θαη Μεζνδνινγέα ΏικΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ  

•  Παπαδεκάηξένπ ΐ. (2004). Άικαηα Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ  

•  Παπαδεκάηξένπ ΐ. (2003). Βληαένο Μαθξνρξφληνο Πξνγξακκαηηζκφο ηεο Πξνπφλεζεο ησλ 

ΏικΪησλ ηνπ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 
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3.5.ε. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΖΣΙΜΟΤ – ΑΘΛΖΣΙΚΔ ΡΙΦΔΙ»  

 

ΚΑ-470ΡΙ  Αλάιπζε Σερληθήο ησλ Αζιεηηθψλ Ρίςεσλ 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο,  

 

Γηδαζθαιία:  Καζεγεηάο  Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο,  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Αηδαζθαιέα ησλ κεραληθψλ θαη θηλεζηνινγηθψλ αξρψλ πνπ 

δηΫπνπλ ηηο αζιεηηθΫο ξέςεηο, ησλ ηδηαέηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, θαζψο θαη ησλ θηλεζην-

ινγηθψλ δηαθνξψλ θαη ζπγγελεηψλ ζηελ ηερληθά ησλ ηεζζΪξσλ ξηπηηθψλ αγσληζκΪησλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• BαζηθΫο Ϋλλνηεο θαη νξηζκνέ ηεο θέλεζεο. Tα εέδε ηεο θέλεζεο.  

• H θηλεζηνινγηθά ζεκαζέα ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηάκαηνο. ηα εέδε ηεο κπτθάο ζπζηνιάο.  

• H κεραληθά ηεο αλζξψπηλεο θέλεζεο. H ιεηηνπξγέα ησλ αξζξψζεσλ.  

• Nφκνη ηεο θέλεζεο θαη ε ζρΫζε ηνπο κε ηελ νξζφηεηα εθηΫιεζεο ηεο ηερληθάο.  

• H αζιεηηθά θέλεζε. Aζιεηηθά ηερληθά θαη επηδεμηφηεηα.  

• AλαηνκηθΫο θαη θπζηνινγηθΫο δηαθνξΫο αλδξψλ-γπλαηθψλ θαη ε επέδξαζε ζηηο ξέςεηο.  

• Aπφζηαζε βνιάο θαη παξΪγνληεο πνπ ηελ επεξεΪδνπλ.  

• H ζεκαζέα ηεο γσλέαο, χςνπο θαη ηαρχηεηαο απειεπζΫξσζεο ησλ ξηπηηθψλ νξγΪλσλ.  

• Aεξνδπλακηθνέ παξΪγνληεο. Γσλέεο επέζεζεο θαη πιεχζεο, ην θΫληξν πέεζεο.  

• MειΫηε βην-κεραληθψλ αλαιχζεσλ ηεο ηερληθάο ηνπ αθνληηζκνχ θαη ηεο ζθαηξνβνιέαο.  

• MειΫηε βην-κεραληθψλ αλαιχζεσλ ηεο ηερληθάο ηεο δηζθνβνιέαο θαη ζθπξνβνιέαο.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: EμΫηαζε κε γξαπηΫο ά πξνθνξηθΫο εμεηΪζεηο θαη εξγαζέ-

εο. Ώμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηνο κεζνδηθάο δηδαζθαιέαο ησλ αγσληζκΪησλ.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΓεσξγηΪδεο, Γ. (1995). Θεσξέα θαη κεζνδηθά ησλ αζιεηηθψλ ξέςεσλ. Ώζάλα : ΏπηνΫθδνζε.   

• Dyson, G. (1977). The mechanics of Athletics (7th ed.). London : Hodder and Stoughton   

• Carr, G. (1977). Mechanics of Sport - A practitioners Guide. Champaign, IL. : Human Kinet-

ics. 

 

ΚΑ-471ΡΙ Πξνπνλεηηθή Αζιεηηθψλ Ρίςεσλ  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο  Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο,  
 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο  Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο, Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  ΓεξΪζηκνο Σεξδάο, 

ΛΫθηνξαο Γηψξγνο ΚαξακπΪηζνο 
 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Αηδαζθαιέα ηεο ζεσξεηηθάο βΪζεο νξγΪλσζεο ηεο πξνπφ-

λεζεο ζε εηάζηα θαη καθξνρξφληα βΪζε ζχκθσλα κε ηε ζεσξέα ηνπ πεξηνδηζκνχ θαη ησλ 

κεζφδσλ αλΪπηπμεο ησλ ξηπηηθψλ ηθαλνηάησλ (δχλακε, ηαρχηεηα, θ.η.ι.). ΏλαθνξΫο ζηε ζε-

καζέα ηεο εζηθάο θνηλσληθάο θαη ςπρνινγηθάο ζηάξημεο ησλ αζιεηψλ, θαζψο επέζεο θαη ηηο 

αμέεο ησλ αξρψλ ηνπ Oιπκπηζκνχ. 

 
Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Tν πξφγξακκα πξνπφλεζεο. H ζεσξέα ηνπ απινχ θαη δηπινχ πεξηνδηζκνχ ζηηο ξέςεηο.  

• Oη ηνκεέο ηεο πξνπφλεζεο. Πεξένδνη θαη ΦΪζεηο ηνπ εηάζηνπ θχθινπ.  

• EπηβΪξπλζε θαη πξνζαξκνγά. MνξθΫο, Ϋληαζε θαη φγθνο ηεο επηβΪξπλζεο.  

• H ζπρλφηεηα, ε δηΪξθεηα θαη ε πξννδεπηηθά αχμεζε ηεο επηβΪξπλζεο.  

• AξρΫο θαη κΫζνδνη θαηαζθεπάο ηνπ πξνπνλεηηθνχ πξνγξΪκκαηνο.  

• Aγσληζηηθά πεξένδνο. Tν ρξνλνδηΪγξακκα ησλ αγψλσλ.H αγσληζηηθά πξνεηνηκαζέα.  

• Eηδηθφο πξνπαξαζθεπαζηηθφο θχθινο. EλδηΪκεζν πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηΪδην.  

• Tαμηλφκεζε θνξηέσλ ηεο πξνπφλεζεο. Πξνπφλεζε, ππεξπξνπφλεζε θαη ππεξθφπσζε.  

• θΪικαηα ηεο πξνπφλεζεο θαη παξΪγνληεο πνπ κεηψλνπλ ηελ απφδνζε.  

• πκπηψκαηα θφπσζεο θαη ππεξθφπσζεο. Αεέθηεο αμηνιφγεζεο ηεο αζιεηηθάο απφδνζεο.  

• MΫζνδνη αλΪπηπμεο ηεο δχλακεο. EηδηθΫο θαη γεληθΫο αζθάζεηο θαηΪ αγψληζκα.  

• MΫζνδνη αλΪπηπμεο ηεο ηαρχηεηαο, εθξεθηηθφηεηαο θαη επθακςέαο ησλ ξηπηψλ 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: EμΫηαζε κε γξαπηΫο ά πξνθνξηθΫο εμεηΪζεηο θαη εξγαζέ-

εο. Ώμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηνο κεζνδηθάο δηδαζθαιέαο ησλ αγσληζκΪησλ.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΓεσξγηΪδεο, Γ. (1995). Θεσξέα θαη κεζνδηθά ησλ αζιεηηθψλ ξέςεσλ. Ώζάλα : ΏπηνΫθδνζε.  

• Matveyev, L. P. (1981). Funtamentals of Sports Training. Moscow : Progress Pub.  

• Bompa, O. T. (1994). Theory and Methodology of Training. Dubuque, Iowa : Kendal / Hunt 

Pub. Co.,  

ΚΑ-472ΡΙ  Μεζνδνινγία Γηδαζθαιίαο Αζιεηηθψλ Ρίςεσλ  
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο, Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΓεξΪζηκνο 

Σεξδάο,  

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο, Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΓεξΪζηκνο Σεξδάο, 

ΛΫθηνξαο Γηψξγνο ΚαξακπΪηζνο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΜΫζνδνη δηδαζθαιέαο ηνπ ηξφπνπ εθηΫιεζεο ηεο ηερληθάο 

ηνπ αθνληηζκνχ, δηζθνβνιέαο, ζθαηξνβνιέαο ζθπξνβνιέαο, ζε αξρΪξηνπο θαη ψξηκνπο αζιε-

ηΫο κε ιεπηνκεξά αλΪιπζε ησλ παικψλ. ΒηδηθΫο αζθάζεηο πξνεηνηκαζέαο γηα ηελ δηδαζθαιέα 

ησλ παικψλ. Πξαθηηθά εμΪζθεζε θαη εθαξκνγά.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΏλΪιπζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηπι ζηνπο ξηπηηθνχο παικνχο 

• ΏλΪιπζε θαη δηδαζθαιέα ησλ επηκΫξνπο θΪζεσλ ησλ παικψλ 

• Δ ζεκαζέα ηνπ ξπζκνχ ζηελ εμΫιημε ηεο θέλεζεο θαη ζηελ εθαξκνγά ηεο δχλακεο 

• Μεζνδνινγέα δηδαζθαιέαο ηεο ζθαηξνβνιέαο 

• ΒηδηθΫο αζθάζεηο εθαξκνγΫο 

• Μεζνδνινγέα δηδαζθαιέαο ηεο δηζθνβνιέαο 

• ΒηδηθΫο αζθάζεηο εθαξκνγΫο 

• Μεζνδνινγέα δηδαζθαιέαο ηνπ αθνληηζκνχ 

• ΒηδηθΫο αζθάζεηο εθαξκνγΫο 

• Μεζνδνινγέα δηδαζθαιέαο ηεο ζθπξνβνιέαο 

• ΒηδηθΫο αζθάζεηο εθαξκνγΫο 

• χλδεζε ησλ επηκΫξνπο θΪζεσλ ησλ παικψλ ζε εληαέν θηλεζηνινγηθφ ζχλνιν. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: EμΫηαζε κε γξαπηΫο ά πξνθνξηθΫο εμεηΪζεηο θαη εξγαζέ-

εο. Ώμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηνο κεζνδηθάο δηδαζθαιέαο ησλ αγσληζκΪησλ.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΓεσξγηΪδεο, Γ. (1995). Θεσξέα θαη κεζνδηθά ησλ αζιεηηθψλ ξέςεσλ. Ώζάλα : ΏπηνΫθδνζε.  
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ΚΑ-473ΡΙ Δηδηθά Θέκαηα Αζιεηηθψλ Ρίςεσλ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Υεηκεξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΓεξΪζηκνο Σεξδάο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΓεξΪζηκνο Σεξδάο, ΛΫθηνξαο Γηψξγνο ΚαξακπΪηζνο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Εζηνξηθά εμΫιημε. Ώμηνιφγεζε δεδνκΫλσλ γηα ηελ επηινγά 

ηαιΫλησλ. ΏλΪιπζε θαλνληζκψλ. Ώπφθηεζε εμεηδηθεπκΫλσλ γλψζεσλ ζε εηδηθνχο ηνκεέο ηεο 

πξνπφλεζεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• H εμΫιημε ησλ επηδφζεσλ, ησλ παικψλ θαη ησλ δηαθφξσλ ζηπι ζηηο αζιεηηθΫο ξέςεηο.  

• εκαληηθΫο δηαθνξΫο ζηελ εμΫιημε ηεο πξνπφλεζεο θαη ηεο ηερληθάο ησλ αγσληζκΪησλ  

• Oη αξρΫο ηνπ νιπκπηζκνχ θαη ε ζχγθξηζά ηνπο κε ηε ζεκεξηλά ζχγρξνλε πξαθηηθά. 

• Aλέρλεπζε, επηινγά θαη πξνεηνηκαζέα ηνπ αζιεηηθνχ ηαιΫληνπ ζηα ξηπηηθΪ αγσλέζκαηα.  

• H ζεκαζέα ηεο απνζεξαπεέαο θαη ησλ δηαηΪζεσλ. AλαθνξΪ ζε εηδηθΫο αζθάζεηο.  

• Bηβιηνγξαθηθά αλαζθφπηζε θαη θξηηηθά ησλ αλαθνξψλ ζηε πξνπνλεηηθά ησλ ξέςεσλ  

• BαζηθΫο αξρΫο θαη εθαξκνγΫο ησλ κεζφδσλ ηεο πξνπνλεηηθάο θαζνδάγεζεο.  

• Δ ζεκαζέα ηεο δηαηξνθάο ζηελ απφδνζε ησλ ξηπηψλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: 

EμΫηαζε κε γξαπηΫο ά πξνθνξηθΫο εμεηΪζεηο θαη εξγαζέεο. Ώμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηνο κεζν-

δηθάο δηδαζθαιέαο ησλ αγσληζκΪησλ.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΓεσξγηΪδεο, Γ. (1995). Θεσξέα θαη κεζνδηθά ησλ αζιεηηθψλ ξέςεσλ. Ώζάλα : Βθδφζεηο 

πκκεηξέα.  

• Dyson, G. (1977). The mechanics of Athletics (7th ed.). London : Hodder and Stoughton   
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ΚΑ-480ΡΙ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Αζιεηηθψλ Ρίςεσλ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο,  

 

Γηδαζθαιία: Καζεγεηάο Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο, ΛΫθηνξαο Γηψξγνο ΚαξακπΪηζνο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Αηδαζθαιέα ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο πξνπνλεηηθάο θαζν-

δάγεζεο θαη ειΫγρνπ ηεο πνξεέαο ηεο πξνπφλεζεο ζε αξρΪξηνπο θαη ψξηκνπο αζιεηΫο ,κε 

ιεπηνκεξά αλΪιπζε ησλ παικψλ θαη πξαθηηθά εμΪζθεζε. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Kξηηηθά αμηνιφγεζε ησλ δηαθνξψλ θαηΪ ηε εμΫιημε ηεο ηερληθάο ησλ ξηπηηθψλ αγσληζκΪησλ  

• ΛΪζε θαη δηνξζψζεηο ζηνλ ηξφπν εθηΫιεζεο ηεο ηερληθάο ηνπ αθνληηζκνχ,  

• ΛΪζε θαη δηνξζψζεηο ζηνλ ηξφπν εθηΫιεζεο ηεο ηερληθάο ηεο δηζθνβνιέαο,  

• ΛΪζε θαη δηνξζψζεηο ζηνλ ηξφπν εθηΫιεζεο ηεο ηερληθάο ηεο ζθαηξνβνιέαο  

• ΛΪζε θαη δηνξζψζεηο ζηνλ ηξφπν εθηΫιεζεο ηεο ηερληθάο ηεο ζθπξνβνιέαο 

• Kξηηηθά αμηνιφγεζε ησλ θηλεζηνινγηθψλ πξνβιεκΪησλ ζηελ εθηΫιεζε ησλ παικψλ 

• Δ ζεκαζέα ηεο επνπηηθάο παξνπζέαζεο ηνπ ιΪζνπο θαη ηεο δηφξζσζεο 

• Ώμηνιφγεζε θαη επηινγά ηνπ θπξέαξρνπ ιΪζνπο 

• Eθαξκνγά ησλ θαλφλσλ θαζνδάγεζεο ησλ αζιεηψλ ζηελ πξνπφλεζε 

• Eθαξκνγά ησλ θαλφλσλ θαζνδάγεζεο ησλ αζιεηψλ ζηνλ αγψλα 

• Eθαξκνγά ησλ θαλφλσλ πξνεηνηκαζέαο θαη δηεμαγσγάο αγψλσλ 

• MΫζνδνη αλΪπηπμεο ηεο επηδεμηφηεηαο, ηεο εηδηθάο ηερληθάο θαη ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: EμΫηαζε κε γξαπηΫο ά πξνθνξηθΫο εμεηΪζεηο θαη εξγαζέ-

εο. Ώμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηνο κεζνδηθάο δηδαζθαιέαο ησλ αγσληζκΪησλ.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΓεσξγηΪδεο, Γ. (1995). Θεσξέα θαη κεζνδηθά ησλ αζιεηηθψλ ξέςεσλ. Ώζάλα : Βθδφζεηο 

πκκεηξέα.  

• Matveyev, L. P. (1981). Funtamentals of Sports Training. Moscow : Progress Pub.  

• Bompa, O. T. (1994). Theory and Methodology of Training. Dubuque, Iowa : Kendal / Hunt 

Pub. Co.,  
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3.5.ζη.  «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΞΙΦΑΚΙΑ»  

 

ΚΑ-470ΞΙ  Αλάιπζε Σερληθήο Ξηθαζθίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Υ. ΣζνιΪθεο 

 

Γηδαζθαιία:  Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Υ. ΣζνιΪθεο, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Αηδαζθαιέα ΐαζηθψλ αξρψλ πξνπφλεζεο αξρΪξησλ αζιε-

ηψλ ησλ 3 φπισλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Αηδαζθαιέα ηερληθάο ηξηψλ φπισλ: Ξέθνπο Ϊζθεζεο, Ξέθνπο κνλνκαρέαο, πΪζεο.  

• ΏπιΫο επηζΫζεηο.  

• ΏπιΫο απνθξνχζεηο.  

• χλζεηεο επηζΫζεηο.  

• ΏληεπηζΫζεηο.  

• χλζεηεο απνθξνχζεηο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά & ζεσξεηηθά εμΫηαζε, εθπφλεζε εξγαζηψλ.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΣζνιΪθεο, Υ., Szabo Ώ.  Ξηθαζθέα, Βθδφζεηο Ώζαλαζφπνπινπ – ΠαπαδΪκε, Ώζάλα 1996.  

• ΣζνιΪθεο, Υ., ΝηνπξΪθνο, Π., ΏζαλαζηΪδεο, Κ. Ξηθαζθέα, Μεζνδνινγέα ηεο Πξνπφλεζεο, 

1999. 
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ΚΑ-471ΞΙ Πξνπνλεηηθή Ξηθαζθίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Υ. ΣζνιΪθεο 

 

Γηδαζθαιία:  Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Υ. ΣζνιΪθεο, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Αηδαζθαιέα κεζφδσλ θπζηθάο θαηΪζηαζεο. χλδεζε ηερλη-

θάο ηαθηηθάο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Φπζηθά θαηΪζηαζε.  

• Σαθηηθά.   

• Πεξηνδηθφηεηα πξνπφλεζεο.  

• Βέδε καζάκαηνο (ΐαζηθφ, κεραληθφ, πνιιαπιάο επηινγάο, πξναγσληζηηθφ).  

• πλαζθάζεηο (ΜεραληθΫο, Βπέζεζεο – Ϊκπλαο, παηρλέδη κε ζΫκα). 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά & ζεσξεηηθά εμΫηαζε, εθπφλεζε εξγαζηψλ. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Lukovich, I. Fencing, Alfordi Printing House, Debrecen, 1986.  

• Tyshler, D., Tyshler, G. Fencing, Physical Education and Science Press, 1995. 
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ΚΑ-472ΞΙ Μεζνδνινγία Γηδαζθαιίαο Ξηθαζθίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Υ. ΣζνιΪθεο 

 

Γηδαζθαιία:  Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Υ. ΣζνιΪθεο, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Αηδαζθαιέα κεζφδσλ πξνπφλεζεο κε γεληθΪ θαη εηδηθΪ 

κΫζα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Έκκεζνο ηξφπνο κεηΪδνζεο απηνκαηνπνηεκΫλσλ θηλάζεσλ.  

• Οκαδηθφο ηξφπνο δηδαζθαιέαο.  

• Πξναζθάζεηο.  

• Οξνινγέα  

• πκβαηηθΫο θηλάζεηο.  

• Σαθηηθά ηεξαξρέα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά & ζεσξεηηθά εμΫηαζε, εθπφλεζε εξγαζηψλ.   

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Szabo, L,. Fencing and the Master. Franklin Printing House, 1982.  

• Popelin, D., Escrime, Ed. Amphora, 2002. • Thirioux, P., Escrime Moderne, 1977. 
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ΚΑ-473ΞΙ Δηδηθά Θέκαηα Ξηθαζθίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Υ. ΣζνιΪθεο 

 

Γηδαζθαιία:  Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Υ. ΣζνιΪθεο, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Γλσζηηθά επαθά κε ζΫκαηα εηδηθάο πξνζΫγγηζεο ηνπ αζιά-

καηνο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βπηινγά αξραξέσλ (σκαηφηππνο, δνθηκαζέεο)  

• Οπηηθφ πεδέν μηθνκΪρνπ.  

• Ώξηζηεξνρεηξέα.  

• ΒλεξγεηαθΪ ππνζηξψκαηα θαη απφδνζε.  

• Αηαηξνθά.  

• Ώζπκκεηξέεο.  

• Φπρνινγηθά πξνεηνηκαζέα (ΣερληθΫο ραιΪξσζεο θαη ζπγθΫληξσζεο).  

• Αηαηηεζέα.  

• ΟξγΪλσζε αγψλσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά & ζεσξεηηθά εμΫηαζε, εθπφλεζε εξγαζηψλ.   

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Czaikowski, Z., Theory, practice and methodology of fencing: choosen aspects. Katowice 

2001.  

• Bressan, A., Theoria e Metodologia dell‘ allenamento. Dueci Escrime, 1993.  

• Wojciechowski, Z., Libra Printing Datchet Berks, 1990.
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 ΚΑ-480ΞΙ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Ξηθαζθίαο 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Υ. ΣζνιΪθεο 

 

Γηδαζθαιία:  Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Υ. ΣζνιΪθεο, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ εμΪζθεζε θαη ε απφθηεζε εκπεηξηψλ ζε πξαθηηθΪ ζΫκαηα 

αξραξέσλ θαη πςεινχ αζιεηηζκνχ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Τπνρξεσηηθά επέζθεςε ζε ρψξνπο πξνπφλεζεο ζπιιφγσλ θαη ηεο Βζληθάο νκΪδαο.  

• εκηλαξηαθΪ καζάκαηα απφ ηνπο Οκνζπνλδηαθνχο πξνπνλεηΫο.  

• Πξνπφλεζε αξραξέσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά & ζεσξεηηθά εμΫηαζε, εθπφλεζε εξγαζηψλ.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΒηδηθΪ ζΫκαηα Ξηθαζθέαο, ΣζνιΪθεο ΥΪξεο, Βθδφζεηο Ώζιφηππν, 2010. 

• Barth, B and Beck, E. (2007) The complete guide to fencing. Oxford: Meyer 

& Meyer Sport (UK) Ltd. 
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3.5.δ. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΑΡΖ ΒΑΡΧΝ»  

 

ΚΑ-470ΑΒ Σερληθή Αλάιπζε Άξζεο Βαξψλ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο  

 

Γηδαζθαιία: ΛΫθηνξαο Γηψξγνο ΚαξακπΪηζνο, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ηεο ηερληθάο ησλ θιαζζηθψλ θηλάζεσλ. ΏλΪπηπ-

με ηεο κπτθάο δχλακεο. Γεληθά θαη εηδηθά πξνεηνηκαζέα, πξνγξακκαηηζκφο αγψλσλ. Σειεην-

πνέεζε ηεο ηερληθάο θαη ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο γηα ηελ επέηεπμε πςειψλ επηδφζεσλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε. ΏλΪιπζε ηεο ηερληθάο : θηλάζεηο-παικνέ ζηελ Ϊξζε βαξψλ. 

• Μεζνδηθά δηδαζθαιέα ηεο ηερληθάο.  

• Αηνξζψζεηο ζθαικΪησλ ηερληθάο.  

• Σξφπνη αλΪπηπμεο κπτθάο δχλακεο. 

• ΐαζηθΫο αξρΫο ζρεδέαζεο ηεο πξνπφλεζεο. ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο. 

• Βπηινγά ηαιΫλησλ : ζχγρξνλεο αληηιάςεηο.  

• ηΪδην αξρηθάο πξνεηνηκαζέαο (12-14 εηψλ).  

• ηΪδην εηδηθάο πξνεηνηκαζέαο (14-16 εηψλ).  

• ηΪδην ηειεηνπνέεζεο πςειψλ επηδφζεσλ (16-18 εηψλ).  

• Σαθηηθά θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ αγψλσλ.  

• Σερληθνέ θαλνληζκνέ - ΟξγΪλσζε αγψλσλ.  

• Ώζθάζεηο γεληθάο πξνεηνηκαζέαο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο ζην ζεσξεηηθφ & πξαθηη-

θφ κΫξνο ηνπ καζάκαηνο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• αξνγιΪθεο, Γ. & Γαξδαβαηζέδεο, Α. (1995). Άξζε βαξψλ. Θεζ/λέθε : Κ. Υξηζηνδνπιέδεο.  

• Γαξδαβαηζέδεο, Α. (1989). Δ νιπκπηαθά Ϊξζε βαξψλ. Θεζ/λέθε : Κ. Υξηζηνδνπιέδεο.  

• Υαιαηζφγινπ, Ε. (1987). Αηδαζθαιέα ηεο ηερληθάο ζηνλ αξρΪξην αζιεηά. Ώζάλα. 

 

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

 

ΚΑ-471ΑΒ Πξνπνλεηηθή Άξζεο Βαξψλ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο  

 

Γηδαζθαιία: ΛΫθηνξαο Γηψξγνο ΚαξακπΪηζνο, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ηεο ηερληθάο ησλ θιαζζηθψλ θηλάζεσλ. ΏλΪπηπ-

με ηεο κπτθάο δχλακεο. Γεληθά θαη εηδηθά πξνεηνηκαζέα, πξνγξακκαηηζκφο αγψλσλ. Σειεην-

πνέεζε ηεο ηερληθάο θαη ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο γηα ηελ επέηεπμε πςειψλ επηδφζεσλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε. ΏλΪιπζε ηεο ηερληθάο : θηλάζεηο-παικνέ ζηελ Ϊξζε βαξψλ. 

• Μεζνδηθά δηδαζθαιέα ηεο ηερληθάο.  

• Αηνξζψζεηο ζθαικΪησλ ηερληθάο.  

• Σξφπνη αλΪπηπμεο κπτθάο δχλακεο. 

• ΐαζηθΫο αξρΫο ζρεδέαζεο ηεο πξνπφλεζεο. ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο. 

• Βπηινγά ηαιΫλησλ : ζχγρξνλεο αληηιάςεηο.  

• ηΪδην αξρηθάο πξνεηνηκαζέαο (12-14 εηψλ).  

• ηΪδην εηδηθάο πξνεηνηκαζέαο (14-16 εηψλ).  

• ηΪδην ηειεηνπνέεζεο πςειψλ επηδφζεσλ (16-18 εηψλ).  

• Σαθηηθά θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ αγψλσλ.  

• Σερληθνέ θαλνληζκνέ - ΟξγΪλσζε αγψλσλ.  

• Ώζθάζεηο γεληθάο θαη εηδηθάο πξνεηνηκαζέαο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο ζην ζεσξεηηθφ & πξαθηη-

θφ κΫξνο ηνπ καζάκαηνο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• αξνγιΪθεο, Γ. & Γαξδαβαηζέδεο, Α. (1995). Άξζε βαξψλ. Θεζ/λέθε : Κ. Υξηζηνδνπιέδεο.  

• Γαξδαβαηζέδεο, Α. (1989). Δ νιπκπηαθά Ϊξζε βαξψλ. Θεζ/λέθε : Κ. Υξηζηνδνπιέδεο.  

• Υαιαηζφγινπ, Ε. (1987). Αηδαζθαιέα ηεο ηερληθάο ζηνλ αξρΪξην αζιεηά. Ώζάλα. 
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ΚΑ-472ΑΒ Μεζνδνινγία Γηδαζθαιίαο Άξζεο Βαξψλ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο  

 

Γηδαζθαιία: ΛΫθηνξαο Γηψξγνο ΚαξακπΪηζνο, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ηεο ηερληθάο ησλ θιαζζηθψλ θηλάζεσλ. ΏλΪπηπ-

με ηεο κπτθάο δχλακεο. Γεληθά θαη εηδηθά πξνεηνηκαζέα, πξνγξακκαηηζκφο αγψλσλ. Σειεην-

πνέεζε ηεο ηερληθάο θαη ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο γηα ηελ επέηεπμε πςειψλ επηδφζεσλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε. ΏλΪιπζε ηεο ηερληθάο : θηλάζεηο-παικνέ ζηελ Ϊξζε βαξψλ. 

• Μεζνδηθά δηδαζθαιέα ηεο ηερληθάο.  

• Αηνξζψζεηο ζθαικΪησλ ηερληθάο.  

• Σξφπνη αλΪπηπμεο κπτθάο δχλακεο. 

• ΐαζηθΫο αξρΫο ζρεδέαζεο ηεο πξνπφλεζεο. ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο. 

• Βπηινγά ηαιΫλησλ : ζχγρξνλεο αληηιάςεηο.  

• ηΪδην αξρηθάο πξνεηνηκαζέαο (12-14 εηψλ).  

• ηΪδην εηδηθάο πξνεηνηκαζέαο (14-16 εηψλ).  

• ηΪδην ηειεηνπνέεζεο πςειψλ επηδφζεσλ (16-18 εηψλ).  

• Σαθηηθά θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ αγψλσλ.  

• Σερληθνέ θαλνληζκνέ - ΟξγΪλσζε αγψλσλ.  

• Ώζθάζεηο γεληθάο θαη εηδηθάο πξνεηνηκαζέαο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο ζην ζεσξεηηθφ & πξαθηη-

θφ κΫξνο ηνπ καζάκαηνο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• αξνγιΪθεο, Γ. & Γαξδαβαηζέδεο, Α. (1995). Άξζε βαξψλ. Θεζ/λέθε : Κ. Υξηζηνδνπιέδεο.  

• Γαξδαβαηζέδεο, Α. (1989). Δ νιπκπηαθά Ϊξζε βαξψλ. Θεζ/λέθε : Κ. Υξηζηνδνπιέδεο.  

• Υαιαηζφγινπ, Ε. (1987). Αηδαζθαιέα ηεο ηερληθάο ζηνλ αξρΪξην αζιεηά. Ώζάλα. 

 

 

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

 

ΚΑ-473ΑΒ Δηδηθά Θέκαηα Άξζεο Βαξψλ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο  

 

Γηδαζθαιία: ΛΫθηνξαο Γηψξγνο ΚαξακπΪηζνο, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ηεο ηερληθάο ησλ θιαζζηθψλ θηλάζεσλ. ΏλΪπηπ-

με ηεο κπτθάο δχλακεο. Γεληθά θαη εηδηθά πξνεηνηκαζέα, πξνγξακκαηηζκφο αγψλσλ. Σειεην-

πνέεζε ηεο ηερληθάο θαη ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο γηα ηελ επέηεπμε πςειψλ επηδφζεσλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε. ΏλΪιπζε ηεο ηερληθάο : θηλάζεηο-παικνέ ζηελ Ϊξζε βαξψλ. 

• Μεζνδηθά δηδαζθαιέα ηεο ηερληθάο.  

• Αηνξζψζεηο ζθαικΪησλ ηερληθάο.  

• Σξφπνη αλΪπηπμεο κπτθάο δχλακεο. 

• ΐαζηθΫο αξρΫο ζρεδέαζεο ηεο πξνπφλεζεο. ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο. 

• Βπηινγά ηαιΫλησλ : ζχγρξνλεο αληηιάςεηο.  

• ηΪδην αξρηθάο πξνεηνηκαζέαο (12-14 εηψλ).  

• ηΪδην εηδηθάο πξνεηνηκαζέαο (14-16 εηψλ).  

• ηΪδην ηειεηνπνέεζεο πςειψλ επηδφζεσλ (16-18 εηψλ).  

• Σαθηηθά θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ αγψλσλ.  

• Σερληθνέ θαλνληζκνέ - ΟξγΪλσζε αγψλσλ.  

• Ώζθάζεηο γεληθάο θαη εηδηθάο πξνεηνηκαζέαο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο ζην ζεσξεηηθφ & πξαθηη-

θφ κΫξνο ηνπ καζάκαηνο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• αξνγιΪθεο, Γ. & Γαξδαβαηζέδεο, Α. (1995). Άξζε βαξψλ. Θεζ/λέθε : Κ. Υξηζηνδνπιέδεο.  

• Γαξδαβαηζέδεο, Α. (1989). Δ νιπκπηαθά Ϊξζε βαξψλ. Θεζ/λέθε : Κ. Υξηζηνδνπιέδεο.  

• Υαιαηζφγινπ, Ε. (1987). Αηδαζθαιέα ηεο ηερληθάο ζηνλ αξρΪξην αζιεηά. Ώζάλα. 
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ΚΑ-480ΑΒ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Άξζεο Βαξψλ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο  

 

Γηδαζθαιία: ΛΫθηνξαο Γηψξγνο ΚαξακπΪηζνο, ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ηεο ηερληθάο ησλ θιαζζηθψλ θηλάζεσλ. ΏλΪπηπ-

με ηεο κπτθάο δχλακεο. Γεληθά θαη εηδηθά πξνεηνηκαζέα, πξνγξακκαηηζκφο αγψλσλ. Σειεην-

πνέεζε ηεο ηερληθάο θαη ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο γηα ηελ επέηεπμε πςειψλ επηδφζεσλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε. ΏλΪιπζε ηεο ηερληθάο : θηλάζεηο-παικνέ ζηελ Ϊξζε βαξψλ. 

• Μεζνδηθά δηδαζθαιέα ηεο ηερληθάο.  

• Αηνξζψζεηο ζθαικΪησλ ηερληθάο.  

• Σξφπνη αλΪπηπμεο κπτθάο δχλακεο. 

• ΐαζηθΫο αξρΫο ζρεδέαζεο ηεο πξνπφλεζεο. ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο. 

• Βπηινγά ηαιΫλησλ : ζχγρξνλεο αληηιάςεηο.  

• ηΪδην αξρηθάο πξνεηνηκαζέαο (12-14 εηψλ).  

• ηΪδην εηδηθάο πξνεηνηκαζέαο (14-16 εηψλ).  

• ηΪδην ηειεηνπνέεζεο πςειψλ επηδφζεσλ (16-18 εηψλ).  

• Σαθηηθά θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ αγψλσλ.  

• Σερληθνέ θαλνληζκνέ - ΟξγΪλσζε αγψλσλ.  

• Ώζθάζεηο γεληθάο θαη εηδηθάο πξνεηνηκαζέαο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο, εμεηΪζεηο ζην ζεσξεηηθφ & πξαθηη-

θφ κΫξνο ηνπ καζάκαηνο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• αξνγιΪθεο, Γ. & Γαξδαβαηζέδεο, Α. (1995). Άξζε βαξψλ. Θεζ/λέθε : Κ. Υξηζηνδνπιέδεο.  

• Γαξδαβαηζέδεο, Α. (1989). Δ νιπκπηαθά Ϊξζε βαξψλ. Θεζ/λέθε : Κ. Υξηζηνδνπιέδεο.  

• Υαιαηζφγινπ, Ε. (1987). Αηδαζθαιέα ηεο ηερληθάο ζηνλ αξρΪξην αζιεηά. Ώζάλα. 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

3.5.ε. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΠΤΓΜΑΥΙΑ»  

 
ΚΑ-470ΠΤ Σερληθή Αλάιπζε Ππγκαρίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο Β-

θαξκνγΫο: 4 ψξεο 

  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ησλ ηερληθψλ ηεο ππγκαρέαο. πλεηδεηνπνέεζε 

ησλ ηερληθν-ηαθηηθψλ πξνβιεκΪησλ. Σειεηνπνέεζε ηεο ηερληθάο θαη ηεο ηαθηηθάο ζηνλ αγψλα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε ηεο ππγκαρέαο. Εζηνξέα ηεο ππγκαρέαο ζηελ ΒιιΪδα.  

• Μεζνδνινγέα ηεο εθπαέδεπζεο ζηελ ππγκαρέα.  

• Οη ζπλΫπεηεο ζηελ εθπαέδεπζε ησλ ππγκΪρσλ δηαθφξσλ ειηθηψλ.  

• Σερληθά ηεο ππγκαρέαο : καρεηηθά ζηΪζε, θηλάζεηο ζην ξηλγθ  

• Υηππάκαηα Ϊκπλαο, αληηρηππάκαηνο.  

• Ώξηζηεξφ ζηξηθηφ ζαγφλη & Ϊκπλεο αληηρηππάκαηνο.  

• Αεμέ ζηξηθηφ ζαγφλη & Ϊκπλεο αληηρηππάκαηνο.  

• πλδπαζκφο απφ επζεέα, απεξθαη θαη ρηππάκαηα.  

• Σαθηηθά ηεο ππγκαρέαο : βαζηθΪ κΫζα. Δ ηερληθά σο βαζηθφ κΫζν ηεο ηαθηηθάο.  

• ΣαθηηθΫο ελΫξγεηεο-ΒηδηθΪ κΫζα ηεο ηαθηηθάο..  

• ΣαθηηθΫο κνξθΫο ηνπ αγψλα.  

• Πξνγξακκαηηζκφο αγψλσλ.  

• Γεληθά θαη εηδηθά πξνεηνηκαζέα. Φπρνινγηθά πξνεηνηκαζέα.  

• ΟξγΪλσζε αγψλσλ, δηαηηεζέα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμΫηαζε ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ κΫξνπο, εθπφλεζε 

εξγαζέαο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΏγγΫισβ, Ε. (1984). σκαηηθά θαη ςπρνινγηθά πξνεηνηκαζέα ησλ ππγκΪρσλ. φθηα  

• Σνδνξ, Ώ. (1973). Βηδηθά θαη αηνκηθά πξνεηνηκαζέα ησλ ππγκΪρσλ. φθηα  

• ΓΫηζεβ, Β. (1982). Βλληαέν πξφγξακκα θαη κεζνδνινγέα γηα εθκΪζεζε θαη πξνπφλεζε ηεο 

ππγκαρέαο. φθηα. 
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ΚΑ-471ΠΤ Πξνπνλεηηθή Ππγκαρίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο Β-

θαξκνγΫο: 4 ψξεο 

  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ησλ ηερληθψλ ηεο ππγκαρέαο. πλεηδεηνπνέεζε 

ησλ ηερληθν-ηαθηηθψλ πξνβιεκΪησλ. Σειεηνπνέεζε ηεο ηερληθάο θαη ηεο ηαθηηθάο ζηνλ αγψλα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε ηεο ππγκαρέαο. Εζηνξέα ηεο ππγκαρέαο ζηελ ΒιιΪδα.  

• Μεζνδνινγέα ηεο εθπαέδεπζεο ζηελ ππγκαρέα.  

• Οη ζπλΫπεηεο ζηελ εθπαέδεπζε ησλ ππγκΪρσλ δηαθφξσλ ειηθηψλ.  

• Σερληθά ηεο ππγκαρέαο : καρεηηθά ζηΪζε, θηλάζεηο ζην ξηλγθ  

• Υηππάκαηα Ϊκπλαο, αληηρηππάκαηνο.  

• Ώξηζηεξφ ζηξηθηφ ζαγφλη & Ϊκπλεο αληηρηππάκαηνο.  

• Αεμέ ζηξηθηφ ζαγφλη & Ϊκπλεο αληηρηππάκαηνο.  

• πλδπαζκφο απφ επζεέα, απεξθαη θαη ρηππάκαηα.  

• Σαθηηθά ηεο ππγκαρέαο : βαζηθΪ κΫζα. Δ ηερληθά σο βαζηθφ κΫζν ηεο ηαθηηθάο.  

• ΣαθηηθΫο ελΫξγεηεο-ΒηδηθΪ κΫζα ηεο ηαθηηθάο..  

• ΣαθηηθΫο κνξθΫο ηνπ αγψλα.  

• Πξνγξακκαηηζκφο αγψλσλ.  

• Γεληθά θαη εηδηθά πξνεηνηκαζέα. Φπρνινγηθά πξνεηνηκαζέα.  

• ΟξγΪλσζε αγψλσλ, δηαηηεζέα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμΫηαζε ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ κΫξνπο, εθπφλεζε 

εξγαζέαο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΏγγΫισβ, Ε. (1984). σκαηηθά θαη ςπρνινγηθά πξνεηνηκαζέα ησλ ππγκΪρσλ. φθηα  

• Σνδνξ, Ώ. (1973). Βηδηθά θαη αηνκηθά πξνεηνηκαζέα ησλ ππγκΪρσλ. φθηα  

• ΓΫηζεβ, Β. (1982). Βλληαέν πξφγξακκα θαη κεζνδνινγέα γηα εθκΪζεζε θαη πξνπφλεζε ηεο 

ππγκαρέαο. φθηα. 

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

 

ΚΑ-472ΠΤ Μεζνδνινγία Γηδαζθαιίαο Ππγκαρίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο Β-

θαξκνγΫο: 4 ψξεο 

  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ησλ ηερληθψλ ηεο ππγκαρέαο. Σα ηερληθν-ηαθηηθΪ 

πξνβιάκαηα. Σειεηνπνέεζε ηεο ηερληθάο θαη ηεο ηαθηηθάο ζηνλ αγψλα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε ηεο ππγκαρέαο. Εζηνξέα ηεο ππγκαρέαο ζηελ ΒιιΪδα.  

• Μεζνδνινγέα ηεο εθπαέδεπζεο ζηελ ππγκαρέα.  

• Οη ζπλΫπεηεο ζηελ εθπαέδεπζε ησλ ππγκΪρσλ δηαθφξσλ ειηθηψλ.  

• Σερληθά ηεο ππγκαρέαο : καρεηηθά ζηΪζε, θηλάζεηο ζην ξηλγθ  

• Υηππάκαηα Ϊκπλαο, αληηρηππάκαηνο.  

• Ώξηζηεξφ ζηξηθηφ ζαγφλη & Ϊκπλεο αληηρηππάκαηνο.  

• Αεμέ ζηξηθηφ ζαγφλη & Ϊκπλεο αληηρηππάκαηνο.  

• πλδπαζκφο απφ επζεέα, απεξθαη θαη ρηππάκαηα.  

• Σαθηηθά ηεο ππγκαρέαο : βαζηθΪ κΫζα. Δ ηερληθά σο βαζηθφ κΫζν ηεο ηαθηηθάο.  

• ΣαθηηθΫο ελΫξγεηεο-ΒηδηθΪ κΫζα ηεο ηαθηηθάο..  

• ΣαθηηθΫο κνξθΫο ηνπ αγψλα.  

• Πξνγξακκαηηζκφο αγψλσλ.  

• Γεληθά θαη εηδηθά πξνεηνηκαζέα. Φπρνινγηθά πξνεηνηκαζέα.  

• ΟξγΪλσζε αγψλσλ, δηαηηεζέα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμΫηαζε ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ κΫξνπο, εθπφλεζε 

εξγαζέαο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΏγγΫισβ, Ε. (1984). σκαηηθά θαη ςπρνινγηθά πξνεηνηκαζέα ησλ ππγκΪρσλ. φθηα  

• Σνδνξ, Ώ. (1973). Βηδηθά θαη αηνκηθά πξνεηνηκαζέα ησλ ππγκΪρσλ. φθηα  

• ΓΫηζεβ, Β. (1982). Βλληαέν πξφγξακκα θαη κεζνδνινγέα γηα εθκΪζεζε θαη πξνπφλεζε ηεο 

ππγκαρέαο. φθηα. 
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ΚΑ-473ΠΤ Δηδηθά Θέκαηα Ππγκαρίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ησλ ηερληθψλ ηεο ππγκαρέαο. πλεηδεηνπνέεζε 

ησλ ηερληθν-ηαθηηθψλ πξνβιεκΪησλ. Σειεηνπνέεζε ηεο ηερληθάο θαη ηεο ηαθηηθάο ζηνλ αγψλα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε ηεο ππγκαρέαο. Εζηνξέα ηεο ππγκαρέαο ζηελ ΒιιΪδα.  

• Μεζνδνινγέα ηεο εθπαέδεπζεο ζηελ ππγκαρέα.  

• Οη ζπλΫπεηεο ζηελ εθπαέδεπζε ησλ ππγκΪρσλ δηαθφξσλ ειηθηψλ.  

• Σερληθά ηεο ππγκαρέαο : καρεηηθά ζηΪζε, θηλάζεηο ζην ξηλγθ  

• Υηππάκαηα Ϊκπλαο, αληηρηππάκαηνο.  

• Ώξηζηεξφ ζηξηθηφ ζαγφλη & Ϊκπλεο αληηρηππάκαηνο.  

• Αεμέ ζηξηθηφ ζαγφλη & Ϊκπλεο αληηρηππάκαηνο.  

• πλδπαζκφο απφ επζεέα, απεξθαη θαη ρηππάκαηα.  

• Σαθηηθά ηεο ππγκαρέαο : βαζηθΪ κΫζα. Δ ηερληθά σο βαζηθφ κΫζν ηεο ηαθηηθάο.  

• ΣαθηηθΫο ελΫξγεηεο-ΒηδηθΪ κΫζα ηεο ηαθηηθάο..  

• ΣαθηηθΫο κνξθΫο ηνπ αγψλα.  

• Πξνγξακκαηηζκφο αγψλσλ.  

• Γεληθά θαη εηδηθά πξνεηνηκαζέα. Φπρνινγηθά πξνεηνηκαζέα.  

• ΟξγΪλσζε αγψλσλ, δηαηηεζέα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμΫηαζε ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ κΫξνπο, εθπφλεζε 

εξγαζέαο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΏγγΫισβ, Ε. (1984). σκαηηθά θαη ςπρνινγηθά πξνεηνηκαζέα ησλ ππγκΪρσλ. φθηα  

• Σνδνξ, Ώ. (1973). Βηδηθά θαη αηνκηθά πξνεηνηκαζέα ησλ ππγκΪρσλ. φθηα  

• ΓΫηζεβ, Β. (1982). Βλληαέν πξφγξακκα θαη κεζνδνινγέα γηα εθκΪζεζε θαη πξνπφλεζε ηεο 

ππγκαρέαο. φθηα. 

 

 

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΚΑ-480ΠΤ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Ππγκαρίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο Β-

θαξκνγΫο: 4 ψξεο 

  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ησλ ηερληθψλ ηεο ππγκαρέαο. πλεηδεηνπνέεζε 

ησλ ηερληθν-ηαθηηθψλ πξνβιεκΪησλ. Σειεηνπνέεζε ηεο ηερληθάο θαη ηεο ηαθηηθάο ζηνλ αγψλα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε ηεο ππγκαρέαο. Εζηνξέα ηεο ππγκαρέαο ζηελ ΒιιΪδα.  

• Μεζνδνινγέα ηεο εθπαέδεπζεο ζηελ ππγκαρέα.  

• Οη ζπλΫπεηεο ζηελ εθπαέδεπζε ησλ ππγκΪρσλ δηαθφξσλ ειηθηψλ.  

• Σερληθά ηεο ππγκαρέαο : καρεηηθά ζηΪζε, θηλάζεηο ζην ξηλγθ  

• Υηππάκαηα Ϊκπλαο, αληηρηππάκαηνο.  

• Ώξηζηεξφ ζηξηθηφ ζαγφλη & Ϊκπλεο αληηρηππάκαηνο.  

• Αεμέ ζηξηθηφ ζαγφλη & Ϊκπλεο αληηρηππάκαηνο.  

• πλδπαζκφο απφ επζεέα, απεξθαη θαη ρηππάκαηα.  

• Σαθηηθά ηεο ππγκαρέαο : βαζηθΪ κΫζα. Δ ηερληθά σο βαζηθφ κΫζν ηεο ηαθηηθάο.  

• ΣαθηηθΫο ελΫξγεηεο-ΒηδηθΪ κΫζα ηεο ηαθηηθάο..  

• ΣαθηηθΫο κνξθΫο ηνπ αγψλα.  

• Πξνγξακκαηηζκφο αγψλσλ.  

• Γεληθά θαη εηδηθά πξνεηνηκαζέα. Φπρνινγηθά πξνεηνηκαζέα.  

• ΟξγΪλσζε αγψλσλ, δηαηηεζέα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμΫηαζε ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ κΫξνπο, εθπφλεζε 

εξγαζέαο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΏγγΫισβ, Ε. (1984). σκαηηθά θαη ςπρνινγηθά πξνεηνηκαζέα ησλ ππγκΪρσλ. φθηα  

• Σνδνξ, Ώ. (1973). Βηδηθά θαη αηνκηθά πξνεηνηκαζέα ησλ ππγκΪρσλ. φθηα  

• ΓΫηζεβ, Β. (1982). Βλληαέν πξφγξακκα θαη κεζνδνινγέα γηα εθκΪζεζε θαη πξνπφλεζε ηεο 

ππγκαρέαο. φθηα. 
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3.5.ζ. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΠΑΛΖ»  

 
ΚΑ-470ΠΑ Σερληθή Αλάιπζε ηεο Πάιεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπηθ. Καζεγεηάο Υ. ΣζνιΪθεο 
 

Γηδαζθαιία:  ΛΫθηνξαο Υξάζηνο Κφιιηαο 
 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ηεο ηερληθάο θαη ηεο ηαθηηθάο 

ηεο πΪιεο. Θεσξέα θαη κεζνδηθά ηεο πξνπφλεζεο ζε φια ηα ζηΪδηα ηεο ειηθέαο. ΒθκΪζεζε 

θαη ηειεηνπνέεζε ηαθηηθψλ ζπζηεκΪησλ. Έιεγρνο ηεο πξνεηνηκαζέαο ησλ αζιεηψλ. 
 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά – Εζηνξέα : ε πΪιε σο κΫζν ηειεηνπνέεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ.  

• Καλνληζκνέ θαη νξγΪλσζε αγψλσλ. Οξνινγέα θαη ηαμηλφκεζε ησλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ. 

• ΐαζηθΫο βηνκεραληθΫο αξρΫο πνπ αθνξνχλ ηελ ηερληθά ηνπ αζιάκαηνο ηεο πΪιεο.  

• ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ηεο παιαηζηηθάο γΫθπξαο θαη ησλ βαζηθψλ δεζηκΪησλ, απειε-

πζεξψζεσλ, θαηαθξαηάζεσλ θαη κεηαθηλάζεσλ ζηελ φξζηα θαη θΪησ πΪιε.  

• ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ησλ βαζηθψλ επηζεηηθψλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ ησλ ξέςεσλ, θα-

ηαξξέςεσλ θαη κεηαζΫζεσλ απφ ηελ φξζηα πΪιε.  

• ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ησλ βαζηθψλ αληη-επηζεηηθψλ θαη ακπληηθψλ ηερληθψλ ελεξγεη-

ψλ ησλ ξέςεσλ, θαηαξξέςεσλ θαη κεηαζΫζεσλ απφ ηελ φξζηα πΪιε.  

• ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο. ΏλΪπηπμε ηεο δχλακεο, ηεο ηαρχηεηαο, ηεο αληνράο, ηεο επηδεμηφηε-

ηαο θαη ηεο επθακςέαο. Σξαπκαηηζκνέ θαη ΜΫζνδνη απνθαηΪζηαζεο 

• χζηεκα αλΪιπζεο ησλ αγψλσλ κε ππνινγηζηά. Αηαηξνθά,  

• ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ησλ βαζηθψλ επηζεηηθψλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ ησλ αλαηξνπψλ, 

θαη ξέςεσλ απφ ηελ θΪησ πΪιε.  
 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμΫηαζε ζην Θεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ κΫξνο  
 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Petrof, R. (1984). Free and Greco – Romain style Lausanne. Βdition FILA.  

• Johnston, J., Dalgewicz, C. & White, D. (1979). Wrestling Skills and Strategies for the Ath-

lete and Coach. N.Y.  : Hawthorn Books Inc.  

• Gable, D. (1986). Coaching Wrestling Successfully. New York, p. 177.  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΚΑ-471ΠΑ Πξνπνλεηηθή ηεο  Πάιεο  

  

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπηθ. Καζεγεηάο Υ. ΣζνιΪθεο 

 

Γηδαζθαιία:  ΛΫθηνξαο Υξάζηνο Κφιιηαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ηεο ηερληθάο θαη ηεο ηαθηηθάο 

ηεο πΪιεο. Θεσξέα θαη κεζνδηθά ηεο πξνπφλεζεο ζε φια ηα ζηΪδηα ηεο ειηθέαο. ΒθκΪζεζε 

θαη ηειεηνπνέεζε ηαθηηθψλ ζπζηεκΪησλ. Έιεγρνο ηεο πξνεηνηκαζέαο ησλ αζιεηψλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά – Εζηνξέα : ε πΪιε σο κΫζν ηειεηνπνέεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ.  

• Καλνληζκνέ θαη νξγΪλσζε αγψλσλ. Οξνινγέα θαη ηαμηλφκεζε ησλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ. 

• ΐαζηθΫο βηνκεραληθΫο αξρΫο πνπ αθνξνχλ ηελ ηερληθά ηνπ αζιάκαηνο ηεο πΪιεο.  

• ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ηεο παιαηζηηθάο γΫθπξαο θαη ησλ βαζηθψλ δεζηκΪησλ, απειε-

πζεξψζεσλ, θαηαθξαηάζεσλ θαη κεηαθηλάζεσλ ζηελ φξζηα θαη θΪησ πΪιε.  

• ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ησλ βαζηθψλ επηζεηηθψλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ ησλ ξέςεσλ, θα-

ηαξξέςεσλ θαη κεηαζΫζεσλ απφ ηελ φξζηα πΪιε.  

• ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ησλ βαζηθψλ αληη-επηζεηηθψλ θαη ακπληηθψλ ηερληθψλ ελεξγεη-

ψλ ησλ ξέςεσλ, θαηαξξέςεσλ θαη κεηαζΫζεσλ απφ ηελ φξζηα πΪιε.  

• ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο. ΏλΪπηπμε ηεο δχλακεο, ηεο ηαρχηεηαο, ηεο αληνράο, ηεο επηδεμηφηε-

ηαο θαη ηεο επθακςέαο. Σξαπκαηηζκνέ θαη ΜΫζνδνη απνθαηΪζηαζεο 

• χζηεκα αλΪιπζεο ησλ αγψλσλ κε ππνινγηζηά. Αηαηξνθά,  

• ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ησλ βαζηθψλ επηζεηηθψλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ ησλ αλαηξνπψλ, 

θαη ξέςεσλ απφ ηελ θΪησ πΪιε.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βπέδεημε ηερληθψλ θαη ηαθηηθψλ ελεξγεηψλ, εμΫηαζε ζεσ-

ξέαο. ΒμεηΪζεηο ζπζηεκΪησλ ηαθηηθάο, εθπφλεζε κειΫηεο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Petrof, R. (1984). Free and Greco – Romain style Lausanne. Βdition FILA.  

• Johnston, J., Dalgewicz, C. & White, D. (1979). Wrestling Skills and Strategies for the Ath-

lete and Coach. N.Y.  : Hawthorn Books Inc.  

• Gable, D. (1986). Coaching Wrestling Successfully. New York, p. 177.  
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ΚΑ-472ΠΑ Μεζνδνινγία Γηδαζθαιίαο Πάιεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπηθ. Καζεγεηάο Υ. ΣζνιΪθεο 

 

Γηδαζθαιία:  ΛΫθηνξαο Υξάζηνο Κφιιηαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ηεο ηερληθάο θαη ηεο ηαθηηθάο 

ηεο πΪιεο. Θεσξέα θαη κεζνδηθά ηεο πξνπφλεζεο ζε φια ηα ζηΪδηα ηεο ειηθέαο. ΒθκΪζεζε 

θαη ηειεηνπνέεζε ηαθηηθψλ ζπζηεκΪησλ. Έιεγρνο ηεο πξνεηνηκαζέαο ησλ αζιεηψλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά – Εζηνξέα : ε πΪιε σο κΫζν ηειεηνπνέεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ.  

• Καλνληζκνέ θαη νξγΪλσζε αγψλσλ. Οξνινγέα θαη ηαμηλφκεζε ησλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ. 

• ΐαζηθΫο βηνκεραληθΫο αξρΫο πνπ αθνξνχλ ηελ ηερληθά ηνπ αζιάκαηνο ηεο πΪιεο.  

• ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ηεο παιαηζηηθάο γΫθπξαο θαη ησλ βαζηθψλ δεζηκΪησλ, απειε-

πζεξψζεσλ, θαηαθξαηάζεσλ θαη κεηαθηλάζεσλ ζηελ φξζηα θαη θΪησ πΪιε.  

• ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ησλ βαζηθψλ επηζεηηθψλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ ησλ ξέςεσλ, θα-

ηαξξέςεσλ θαη κεηαζΫζεσλ απφ ηελ φξζηα πΪιε.  

• ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ησλ βαζηθψλ αληη-επηζεηηθψλ θαη ακπληηθψλ ηερληθψλ ελεξγεη-

ψλ ησλ ξέςεσλ, θαηαξξέςεσλ θαη κεηαζΫζεσλ απφ ηελ φξζηα πΪιε.  

• ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο. ΏλΪπηπμε ηεο δχλακεο, ηεο ηαρχηεηαο, ηεο αληνράο, ηεο επηδεμηφηε-

ηαο θαη ηεο επθακςέαο. Σξαπκαηηζκνέ θαη ΜΫζνδνη απνθαηΪζηαζεο 

• χζηεκα αλΪιπζεο ησλ αγψλσλ κε ππνινγηζηά. Αηαηξνθά,  

• ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ησλ βαζηθψλ επηζεηηθψλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ ησλ αλαηξνπψλ, 

θαη ξέςεσλ απφ ηελ θΪησ πΪιε.  

 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βπέδεημε ηερληθψλ θαη ηαθηηθψλ ελεξγεηψλ, εμΫηαζε ζεσ-

ξέαο. ΒμεηΪζεηο ζπζηεκΪησλ ηαθηηθάο, εθπφλεζε κειΫηεο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Petrof, R. (1984). Free and Greco – Romain style Lausanne. Βdition FILA.  

• Johnston, J., Dalgewicz, C. & White, D. (1979). Wrestling Skills and Strategies for the Ath-

lete and Coach. N.Y.  : Hawthorn Books Inc.  

• Gable, D. (1986). Coaching Wrestling Successfully. New York, p. 177.  
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ΚΑ-473ΠΑ Δηδηθά Θέκαηα Πάιεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπηθ. Καζεγεηάο Υ. ΣζνιΪθεο 

 

Γηδαζθαιία:  ΛΫθηνξαο Υξάζηνο Κφιιηαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ηεο ηερληθάο θαη ηεο ηαθηηθάο 

ηεο πΪιεο. Θεσξέα θαη κεζνδηθά ηεο πξνπφλεζεο ζε φια ηα ζηΪδηα ηεο ειηθέαο. ΒθκΪζεζε 

θαη ηειεηνπνέεζε ηαθηηθψλ ζπζηεκΪησλ. Έιεγρνο ηεο πξνεηνηκαζέαο ησλ αζιεηψλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά – Εζηνξέα : ε πΪιε σο κΫζν ηειεηνπνέεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ.  

• Καλνληζκνέ θαη νξγΪλσζε αγψλσλ. Οξνινγέα θαη ηαμηλφκεζε ησλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ. 

• ΐαζηθΫο βηνκεραληθΫο αξρΫο πνπ αθνξνχλ ηελ ηερληθά ηνπ αζιάκαηνο ηεο πΪιεο.  

• ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ηεο παιαηζηηθάο γΫθπξαο θαη ησλ βαζηθψλ δεζηκΪησλ, απειε-

πζεξψζεσλ, θαηαθξαηάζεσλ θαη κεηαθηλάζεσλ ζηελ φξζηα θαη θΪησ πΪιε.  

• ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ησλ βαζηθψλ επηζεηηθψλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ ησλ ξέςεσλ, θα-

ηαξξέςεσλ θαη κεηαζΫζεσλ απφ ηελ φξζηα πΪιε.  

• ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ησλ βαζηθψλ αληη-επηζεηηθψλ θαη ακπληηθψλ ηερληθψλ ελεξγεη-

ψλ ησλ ξέςεσλ, θαηαξξέςεσλ θαη κεηαζΫζεσλ απφ ηελ φξζηα πΪιε.  

• ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο. ΏλΪπηπμε ηεο δχλακεο, ηεο ηαρχηεηαο, ηεο αληνράο, ηεο επηδεμηφηε-

ηαο θαη ηεο επθακςέαο. Σξαπκαηηζκνέ θαη ΜΫζνδνη απνθαηΪζηαζεο 

• χζηεκα αλΪιπζεο ησλ αγψλσλ κε ππνινγηζηά. Αηαηξνθά,  

• ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ησλ βαζηθψλ επηζεηηθψλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ ησλ αλαηξνπψλ, 

θαη ξέςεσλ απφ ηελ θΪησ πΪιε.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βπέδεημε ηερληθψλ θαη ηαθηηθψλ ελεξγεηψλ, εμΫηαζε ζεσ-

ξέαο. ΒμεηΪζεηο ζπζηεκΪησλ ηαθηηθάο, εθπφλεζε κειΫηεο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Petrof, R. (1984). Free and Greco – Romain style Lausanne. Βdition FILA.  

• Johnston, J., Dalgewicz, C. & White, D. (1979). Wrestling Skills and Strategies for the Ath-

lete and Coach. N.Y.  : Hawthorn Books Inc.  

• Gable, D. (1986). Coaching Wrestling Successfully. New York, p. 177.  
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ΚΑ-480ΠΑ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Πάιεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Βαξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπηθ. Καζεγεηάο Υ. ΣζνιΪθεο 

 

Γηδαζθαιία:  ΛΫθηνξαο Υξάζηνο Κφιιηαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ηεο ηερληθάο θαη ηεο ηαθηηθάο 

ηεο πΪιεο. Θεσξέα θαη κεζνδηθά ηεο πξνπφλεζεο ζε φια ηα ζηΪδηα ηεο ειηθέαο. ΒθκΪζεζε 

θαη ηειεηνπνέεζε ηαθηηθψλ ζπζηεκΪησλ. Έιεγρνο ηεο πξνεηνηκαζέαο ησλ αζιεηψλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηζαγσγά – Εζηνξέα : ε πΪιε σο κΫζν ηειεηνπνέεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ.  

• Καλνληζκνέ θαη νξγΪλσζε αγψλσλ. Οξνινγέα θαη ηαμηλφκεζε ησλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ. 

• ΐαζηθΫο βηνκεραληθΫο αξρΫο πνπ αθνξνχλ ηελ ηερληθά ηνπ αζιάκαηνο ηεο πΪιεο.  

• ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ηεο παιαηζηηθάο γΫθπξαο θαη ησλ βαζηθψλ δεζηκΪησλ, απειε-

πζεξψζεσλ, θαηαθξαηάζεσλ θαη κεηαθηλάζεσλ ζηελ φξζηα θαη θΪησ πΪιε.  

• ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ησλ βαζηθψλ επηζεηηθψλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ ησλ ξέςεσλ, θα-

ηαξξέςεσλ θαη κεηαζΫζεσλ απφ ηελ φξζηα πΪιε.  

• ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ησλ βαζηθψλ αληη-επηζεηηθψλ θαη ακπληηθψλ ηερληθψλ ελεξγεη-

ψλ ησλ ξέςεσλ, θαηαξξέςεσλ θαη κεηαζΫζεσλ απφ ηελ φξζηα πΪιε.  

• ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο. ΏλΪπηπμε ηεο δχλακεο, ηεο ηαρχηεηαο, ηεο αληνράο, ηεο επηδεμηφηε-

ηαο θαη ηεο επθακςέαο. Σξαπκαηηζκνέ θαη ΜΫζνδνη απνθαηΪζηαζεο 

• χζηεκα αλΪιπζεο ησλ αγψλσλ κε ππνινγηζηά. Αηαηξνθά,  

• ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ησλ βαζηθψλ επηζεηηθψλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ ησλ αλαηξνπψλ, 

θαη ξέςεσλ απφ ηελ θΪησ πΪιε.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βπέδεημε ηερληθψλ θαη ηαθηηθψλ ελεξγεηψλ, εμΫηαζε ζεσ-

ξέαο. ΒμεηΪζεηο ζπζηεκΪησλ ηαθηηθάο, εθπφλεζε κειΫηεο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Petrof, R. (1984). Free and Greco – Romain style Lausanne. Βdition FILA.  

• Johnston, J., Dalgewicz, C. & White, D. (1979). Wrestling Skills and Strategies for the Ath-

lete and Coach. N.Y.  : Hawthorn Books Inc.  

• Gable, D. (1986). Coaching Wrestling Successfully. New York, p. 177.  
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3.5.η. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΥΙΟΝΟΓΡΟΜΙΑ»  

 
ΚΑ-470ΥΙ Σερληθή Αλάιπζε Υηνλνδξνκίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπι. Καζεγάηξηα Ώ. κπξληψηε 

 

Γηδαζθαιία: ΛΫθηνξαο ΐαζέιεο ΓηνβΪλεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΟξγΪλσζε θαη εθαξκνγά ηεο ηνπνγξαθηθάο, κεραληθάο θαη 

ηερληθάο αλΪιπζεο ηεο ρηνλνδξνκέαο κε ζθνπφ ηε βειηέσζε ηεο ηερληθάο, ηαθηηθάο θαη θπζη-

θάο θαηΪζηαζεο ζην ζπγθεθξηκΫλν αγψληζκα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά αλαδξνκά ηεο ηερληθάο ζηε ρηνλνδξνκέα.  

• Σα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο ηερληθάο ηνπ ρηνλνδξφκνπ.  

• ΏλΪιπζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αζθΪιεηαο ηνπ ρηνλνδξφκνπ.  

• Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ΚΫληξνπ ΐΪξνπο (ΜΪδαο) ηνπ ρηνλνδξφκνπ ρσξέο ηνλ εμνπιηζκφ θαη κε 

ηνλ εμνπιηζκφ.  

• ΏλΪιπζε ηεο ηζνξξνπέαο ηνπ ρηνλνδξφκνπ.  

• ΏλΪιπζε ησλ δπλΪκεσλ πνπ επηδξνχλ ζηνλ ρηνλνδξφκν.  

• ΏλΪιπζε ηεο πνξεέαο ηνπ ρηνλνδξφκνπ ζηελ επζεέα θαη ζηε ζηξνθά.  

• ΜΫζνδνη ηνπνγξαθηθάο αλΪιπζεο ηεο αγσληζηηθάο πέζηαο (αμηνιφγεζε ηεο δπζθνιέαο θαη 

ηαρχηεηαο ησλ ζιΪινκ).  

• Κηλεκαηηθά αλΪιπζε ηνπ ρηνλνδξφκνπ (αμηνιφγεζε ηεο ηαρχηεηαο, επηηΪρπλζεο, ζπρλφηε-

ηαο (ηΫκπν), ξπζκνχ, ηαθηηθάο, αληνράο θαη επηπΫδνπ ηνπ αζιεηά). 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά θαη ζεσξεηηθά εμΫηαζε, εθπφλεζε εξγαζηψλ. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΓηνβΪλεο, ΐ. (2006). Σερληθά ηεο ρηνλνδξνκέαο. Βθδφζεηο: Βιβεθαιη, Ώζάλα.  

• ΓηνβΪλεο, ΐ. (2008). Πξνπνλεηηθά ζηε ρηνλνδξνκέα θαηαβΪζεσλ. Βθδφζεηο: Βιβεθαιη, Α΄ 

Έθδνζε, Ώζάλα.  

• LeMaster, R. (1999). The Skier‘s edge. USA, Human Kinetics. 
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ΚΑ-471ΥΙ Πξνπνλεηηθή Υηνλνδξνκίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπι. Καζεγάηξηα Ώ. κπξληψηε 

 

Γηδαζθαιία: ΛΫθηνξαο ΐαζέιεο ΓηνβΪλεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΟξγΪλσζε θαη εθαξκνγά ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη θχθ-

ισλ  πξνπφλεζεο αληέζηνηρα, κε ζθνπφ ηελ θαηΪξηηζε ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο, ηεο ηερλη-

θάο θαη ηεο ηαθηηθάο ζην ζπγθεθξηκΫλν αγψληζκα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Σα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο θπζηνινγέαο θαη ςπρνινγέαο ηνπ ρηνλνδξφκνπ.  

• Μεζνδηθά πξνπνλεηηθά ζε φια ηα ζηΪδηα ηεο ειηθέαο ηνπ ρηνλνδξφκνπ.  

• Σα κΫζα θαη κΫζνδνη πξνπφλεζεο ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο ηνπ ρηνλνδξφκνπ ζην μεξφ 

Ϋδαθνο.  

• ΐαζηθνέ θαλνληζκνέ ζπγθεθξηκΫλσλ αγσληζκΪησλ ρηνλνδξνκέαο.  

• Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ κηθξφθπθινπ θαη κεζφθπθινπ (πεξηνδηθφηεηα). 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά θαη ζεσξεηηθά εμΫηαζε, εθπφλεζε εξγαζηψλ.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΓηνβΪλεο, ΐ. (2006). Σερληθά ηεο ρηνλνδξνκέαο. Βθδφζεηο: Βιβεθαιη, Ώζάλα.  

•ΓηνβΪλεο, ΐ. (2008). Πξνπνλεηηθά ζηε ρηνλνδξνκέα θαηαβΪζεσλ. Βθδφζεηο: Βιβεθαιη, Α΄ 

Έθδνζε, Ώζάλα.  

• Sharkey, B. J. (1994). Πξνπνλεηάο θαη αζιεηηθά θπζηνινγέα. Θεζζαινλέθε: Βθδφζεηο Ϊι-

ην.  
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ΚΑ-472ΥΙ Μεζνδνινγία Γηδαζθαιίαο Υηνλνδξνκίαο 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπι. Καζεγάηξηα Ώ. κπξληψηε 

 

Γηδαζθαιία: ΛΫθηνξαο ΐαζέιεο ΓηνβΪλεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΟξγΪλσζε θαη εθαξκνγά ηεο κεζνδνινγέαο δηδαζθαιέαο κε 

ζθνπφ ηελ θαηΪξηηζε ηεο ηερληθάο ζην ζπγθεθξηκΫλν αγψληζκα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Δ νξνινγέα ζηε ρηνλνδξνκέα.  

• Τπνρξεψζεηο ηνπ δαζθΪινπ ά πξνπνλεηά ρηνλνδξνκέαο πξηλ, θαηΪ θαη κεηΪ ην κΪζεκα, ηελ 

πξνπφλεζε ά ηνπ αγψλα αληέζηνηρα.  

• ΜΫζνδνη δηδαζθαιέαο ηεο ρηνλνδξνκέαο.  

• Αηδαζθαιέα πξνζνκνέσζεο  ηεο ηερληθάο ηνπ ρηνλνδξφκνπ ζην μεξφ Ϋδαθνο (ζηελ χπαηζξν 

πρ. κε Rollers), ζην γπκλαζηάξην, ζε πηζέλα θαη ζην παγνδξφκην κε κηκεηηθΫο αζθάζεηο.  

• Αηδαζθαιέα βαζηθάο ηερληθάο ρηνλνδξνκέαο αληνράο.  

• Αηδαζθαιέα ηερληθάο ρηνλνδξνκέαο θαηαβΪζεσλ γηα πξνρσξεκΫλνπο (ηερληθά ―Carving‖).   

• Πξνγξακκαηηζκφο εκεξάζηαο γχκλαζεο ζηε ρηνλνδξνκέα.  

• Υηνλνδξνκέα ζηα ζρνιεέα.  

• Παηρλέδηα.  

• Σεζη ηεο ηερληθάο θαη δηδαθηηθάο ηθαλφηεηαο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά θαη ζεσξεηηθά εμΫηαζε, εθπφλεζε εξγαζηψλ. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΓηνβΪλεο, ΐ. (2006). Σερληθά ηεο ρηνλνδξνκέαο. Βθδφζεηο: Βιβεθαιη, Ώζάλα.  

•ΓηνβΪλεο, ΐ. (2008). Πξνπνλεηηθά ζηε ρηνλνδξνκέα θαηαβΪζεσλ. Βθδφζεηο: Βιβεθαιη, Α΄ 

Έθδνζε, Ώζάλα.  

• Schaller, L. (1984). Techniques and Training. Innsbruck: Steiger Verlag.  

• Wallner, Δ. (2004). CARVEN Skilauf Perfekt. Purkersdorf: Holinek. 
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ΚΑ-473ΥΙ Δηδηθά Θέκαηα Υηνλνδξνκίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπι. Καζεγάηξηα Ώ. κπξληψηε 

 

Γηδαζθαιία: ΛΫθηνξαο ΐαζέιεο ΓηνβΪλεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΟξγΪλσζε θαη εθαξκνγά ησλ εηδηθψλ ζεκΪησλ, φπσο: νξ-

γΪλσζε αγψλσλ, ζπληάξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, δηαηξνθά, παξακνλά ζε πςφκεηξν θ.α. κε 

ζθνπφ ηελ πξνζΫγγηζε ηεο αγσληζηηθάο ρηνλνδξνκέαο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βπηινγά ηαιΫλησλ ζηε ρηνλνδξνκέα.  

• Αηαηξνθά.  

• Παξακνλά ζε πςφκεηξν (π.ρ. ζε παγεηψλα). 

• πληάξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

• ΥΪξαμε ησλ δηαδξνκψλ ζιΪινκ.  

• ΟξγΪλσζε αγψλσλ.  

• πκκεηνρά ζηνπο αγψλεο ζαλ θξηηΫο.  

• Ώζιεηηθφ καζΪδ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά  θαη ζεσξεηηθά εμΫηαζε, εθπφλεζε εξγαζηψλ. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΓηνβΪλεο, ΐ. (2006). Σερληθά ηεο ρηνλνδξνκέαο. Βθδφζεηο: Βιβεθαιη, Ώζάλα.  

• ΓηνβΪλεο, ΐ. (2008). Πξνπνλεηηθά ζηε ρηνλνδξνκέα θαηαβΪζεσλ. Βθδφζεηο: Βιβεθαιη, Α΄ 

Έθδνζε, Ώζάλα.  

• ΒΟΥ – FIS. (2005). Καλνληζκνέ. Ώζάλα. 
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ΚΑ-480ΥΙ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Υηνλνδξνκίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Βαξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπι. Καζεγάηξηα Ώ. κπξληψηε 

 

Γηδαζθαιία: ΛΫθηνξαο ΐαζέιεο ΓηνβΪλεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΟξγΪλσζε θαη εθαξκνγά ηεο πξνπνλεηηθάο εμΪζθεζεο 

ρηνλνδξνκέαο κε ζθνπφ ηελ θαηΪξηηζε ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο, ηεο ηερληθάο θαη ηεο ηαθηηθάο 

ζην ζπγθεθξηκΫλν αγψληζκα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Σα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο ηνπ ρηνλνδξφκνπ.  

•  Σα κΫζα θαη κΫζνδνη πξνπφλεζεο ηεο ρηνλνδξνκέαο ζην ρηφλη.  

• Αηδαζθαιέα ηερληθάο ρηνλνδξνκέαο θαηαβΪζεσλ γηα επηδΫμηνπο (αθξαέα ηερληθά ―Extreme‖) 

θαη γηα αζιεηΫο (αγσληζηηθά ηερληθά).  

• Αηδαζθαιέα βαζηθάο ηερληθάο ρηνλνζαλέδαο (Snowboard).  

•  πλαγσληζκφο ζηηο δηαδξνκΫο ησλ ζιΪινκ (GS, SL, Parallel SL).  

• Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εηάζηνπ θχθινπ πξνπφλεζεο θαη καθξφθπθινπ (πεξηνδηθφηεηα). 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Πξαθηηθά  θαη ζεσξεηηθά εμΫηαζε, εθπφλεζε εξγαζηψλ. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΓηνβΪλεο, ΐ. (2006). Σερληθά ηεο ρηνλνδξνκέαο. Βθδφζεηο: Βιβεθαιη, Ώζάλα.  

• ΓηνβΪλεο, ΐ. (2008). Πξνπνλεηηθά ζηε ρηνλνδξνκέα θαηαβΪζεσλ. Βθδφζεηο: Βιβεθαιη, Α΄ 

Έθδνζε, Ώζάλα.  

• Schaller, L. (1984). Techniques and Training. Innsbruck: Steiger Verlag.  

• Wallner, Δ. (2004). CARVEN Skilauf Perfekt. Purkersdorf: Holinek.  
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3.5.ηα. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΙΠΠΑΙΑ»  

 

ΚΑ-470ΙΠ Σερληθή Αλάιπζε Ιππαζίαο  

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπι. Καζεγάηξηα Ώ. κπξληψηε 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Ώπφθηεζε γλψζεσλ ζηελ: Εππηθά Αεμηνηερλέα, Τπεξπάδεζε 

εκπνδέσλ θαη ζην Εππηθφ Σξέαζιν. Γπκληπεπηηθά (rolting), Θεξαπεπηηθά Εππαζέα. Βθπαέδεπζε 

αιφγνπ θαη αλαβΪηε, ΟξγΪλσζε κνλΪδσλ Εππηθνχ Σνπξηζκνχ. ηνηρεέα ζπκπεξηθνξΪο ηνπ 

αιφγνπ-βαζηθΫο θηεληαηξηθΫο γλψζεηο, Εππνθνκέα, Καλνληζκνέ Ώγσληζηηθνέ, θ.α.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξέα θαη εμΫιημε ηεο ηππαζέαο ζηελ ΒιιΪδα, Βμαξηάκαηα αιφγνπ θαη ηππΫα, Εππνθνκέα, 

Ϋισκα-μεζΫισκα, Βθέππεπζε-αθέππεπζε, Εππεπζε κε ζπξαγσγΫα, Οδάγεζε αιφγνπ ζηνλ 

ηππφδξνκν – ρξάζε ησλ βνεζεκΪησλ, ΣξνρΪδελ εδξαέν θαη αλαθνπθηζηηθφ  

• ΣερληθΫο εθπαέδεπζεο αξραξένπ ηππΫα νκαδηθΪ θαη αηνκηθΪ, Εζνξξνπέεο-επθακςέα, Και-

παζκφο, Βθπαέδεπζε αιφγνπ κε ζπξαγσγΫα, Ώζθάζεηο ηζνξξνπέαο ζην ηξνρΪδελ θαη ηνλ 

θαιπαζκφ, Βπέπεδνο εξγαζέα, Αεμηνηερλέα-ηεζη δεμηνηερλέαο, ΠΫξαζκα βαιβέδσλ θαη ππεξ-

πάδεζε θαβαιΫηη  

• ΦΪζεηο Ϊικαηνο, ΠξνζΫγγηζε θαη ππεξπάδεζε εκπνδένπ. ζεζε θαη ζσζηά ρξάζε ησλ 

βνεζεκΪησλ, ΒμΪζθεζε ζηελ γπκλέππεπηηθά, Εππηθφο ηνπξηζκφο-Θεξαπεπηηθά ηππαζέα, Έ-

θηππν πφιν-ΣδηκθΪλα (παηρλέδηα κε ην Ϊινγν), ΜνληΫξλν πΫληαζιν, ΠξνδηαγξαθΫο αζιεηη-

θνχ αιφγνπ, Καλνληζκνέ ππεξπάδεζεο εκπνδέσλ θαη δεμηνηερλέαο  

• Αηαηξνθά αιφγνπ-ζηαβιηζκφο, Βθπαέδεπζε λεφιεθηνπ έππνπ, Πξνεηνηκαζέα θαη νξγΪλσζε 

αγψλσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ:ΒμεηΪζεηο ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ κΫξνπο. πκκεηνρά. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Παπαρξηζηφπνπινο Π. (1990). Άινγν θαη Εππαζέα. εκεηψζεηο γηα ηνπο θνηηεηΫο. ΏΘΔΝΏ.  

• ΜνηξΫαο Ε. (1990). Βγρεηξέδην Εππαζέαο / Βηζαγσγά ζηε ΐαζηθά Σερληθά. Βθδφζεηο Β.Ο.Ε. 

ΏΘΔΝΏ.  

• JANE KIDD (1992). LEARNING TO RIDE. Βθδφζεηο J.A. Allen & CO London.  

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

 

ΚΑ-471ΙΠ Πξνπνλεηηθή Ιππαζίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Βαξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπι. Καζεγάηξηα Ώ. κπξληψηε 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Ώπφθηεζε γλψζεσλ ζηελ: Εππηθά Αεμηνηερλέα, Τπεξπάδεζε 

εκπνδέσλ θαη ζην Εππηθφ Σξέαζιν. Γπκληπεπηηθά (rolting), Θεξαπεπηηθά Εππαζέα. Βθπαέδεπζε 

αιφγνπ θαη αλαβΪηε, ΟξγΪλσζε κνλΪδσλ Εππηθνχ Σνπξηζκνχ. ηνηρεέα ζπκπεξηθνξΪο ηνπ 

αιφγνπ-βαζηθΫο θηεληαηξηθΫο γλψζεηο, Εππνθνκέα, Καλνληζκνέ Ώγσληζηηθνέ, θ.α.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξέα θαη εμΫιημε ηεο ηππαζέαο ζηελ ΒιιΪδα, Βμαξηάκαηα αιφγνπ θαη ηππΫα, Εππνθνκέα, 

Ϋισκα-μεζΫισκα, Βθέππεπζε-αθέππεπζε, Εππεπζε κε ζπξαγσγΫα, Οδάγεζε αιφγνπ ζηνλ 

ηππφδξνκν – ρξάζε ησλ βνεζεκΪησλ, ΣξνρΪδελ εδξαέν θαη αλαθνπθηζηηθφ  

• ΣερληθΫο εθπαέδεπζεο αξραξένπ ηππΫα νκαδηθΪ θαη αηνκηθΪ, Εζνξξνπέεο-επθακςέα, Και-

παζκφο, Βθπαέδεπζε αιφγνπ κε ζπξαγσγΫα, Ώζθάζεηο ηζνξξνπέαο ζην ηξνρΪδελ θαη ηνλ 

θαιπαζκφ, Βπέπεδνο εξγαζέα, Αεμηνηερλέα-ηεζη δεμηνηερλέαο, ΠΫξαζκα βαιβέδσλ θαη ππεξ-

πάδεζε θαβαιΫηη  

• ΦΪζεηο Ϊικαηνο, ΠξνζΫγγηζε θαη ππεξπάδεζε εκπνδένπ. ζεζε θαη ζσζηά ρξάζε ησλ 

βνεζεκΪησλ, ΒμΪζθεζε ζηελ γπκλέππεπηηθά, Εππηθφο ηνπξηζκφο-Θεξαπεπηηθά ηππαζέα, Έ-

θηππν πφιν-ΣδηκθΪλα (παηρλέδηα κε ην Ϊινγν), ΜνληΫξλν πΫληαζιν, ΠξνδηαγξαθΫο αζιεηη-

θνχ αιφγνπ, Καλνληζκνέ ππεξπάδεζεο εκπνδέσλ θαη δεμηνηερλέαο  

• Αηαηξνθά αιφγνπ-ζηαβιηζκφο, Βθπαέδεπζε λεφιεθηνπ έππνπ, Πξνεηνηκαζέα θαη νξγΪλσζε 

αγψλσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ:ΒμεηΪζεηο ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ κΫξνπο. πκκεηνρά 

ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην αληηθεέκελν.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Παπαρξηζηφπνπινο Π. (1990). Άινγν θαη Εππαζέα. εκεηψζεηο γηα ηνπο θνηηεηΫο. ΏΘΔΝΏ.  

• ΜνηξΫαο Ε. (1990). Βγρεηξέδην Εππαζέαο / Βηζαγσγά ζηε ΐαζηθά Σερληθά. Βθδφζεηο Β.Ο.Ε. 

ΏΘΔΝΏ.  

• JANE KIDD (1992). LEARNING TO RIDE. Βθδφζεηο J.A. Allen & CO London.  
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ΚΑ-472ΙΠ Μεζνδνινγία Γηδαζθαιίαο Ιππαζίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπι. Καζεγάηξηα Ώ. κπξληψηε 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Ώπφθηεζε γλψζεσλ ζηελ: Εππηθά Αεμηνηερλέα, Τπεξπάδεζε 

εκπνδέσλ θαη ζην Εππηθφ Σξέαζιν. Γπκληπεπηηθά (rolting), Θεξαπεπηηθά Εππαζέα. Βθπαέδεπζε 

αιφγνπ θαη αλαβΪηε, ΟξγΪλσζε κνλΪδσλ Εππηθνχ Σνπξηζκνχ. ηνηρεέα ζπκπεξηθνξΪο ηνπ 

αιφγνπ-βαζηθΫο θηεληαηξηθΫο γλψζεηο, Εππνθνκέα, Καλνληζκνέ Ώγσληζηηθνέ, θ.α.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξέα θαη εμΫιημε ηεο ηππαζέαο ζηελ ΒιιΪδα, Βμαξηάκαηα αιφγνπ θαη ηππΫα, Εππνθνκέα, 

Ϋισκα-μεζΫισκα, Βθέππεπζε-αθέππεπζε, Εππεπζε κε ζπξαγσγΫα, Οδάγεζε αιφγνπ ζηνλ 

ηππφδξνκν – ρξάζε ησλ βνεζεκΪησλ, ΣξνρΪδελ εδξαέν θαη αλαθνπθηζηηθφ  

• ΣερληθΫο εθπαέδεπζεο αξραξένπ ηππΫα νκαδηθΪ θαη αηνκηθΪ, Εζνξξνπέεο-επθακςέα, Και-

παζκφο, Βθπαέδεπζε αιφγνπ κε ζπξαγσγΫα, Ώζθάζεηο ηζνξξνπέαο ζην ηξνρΪδελ θαη ηνλ 

θαιπαζκφ, Βπέπεδνο εξγαζέα, Αεμηνηερλέα-ηεζη δεμηνηερλέαο, ΠΫξαζκα βαιβέδσλ θαη ππεξ-

πάδεζε θαβαιΫηη  

• ΦΪζεηο Ϊικαηνο, ΠξνζΫγγηζε θαη ππεξπάδεζε εκπνδένπ. ζεζε θαη ζσζηά ρξάζε ησλ 

βνεζεκΪησλ, ΒμΪζθεζε ζηελ γπκλέππεπηηθά, Εππηθφο ηνπξηζκφο-Θεξαπεπηηθά ηππαζέα, Έ-

θηππν πφιν-ΣδηκθΪλα (παηρλέδηα κε ην Ϊινγν), ΜνληΫξλν πΫληαζιν, ΠξνδηαγξαθΫο αζιεηη-

θνχ αιφγνπ, Καλνληζκνέ ππεξπάδεζεο εκπνδέσλ θαη δεμηνηερλέαο  

• Αηαηξνθά αιφγνπ-ζηαβιηζκφο, Βθπαέδεπζε λεφιεθηνπ έππνπ, Πξνεηνηκαζέα θαη νξγΪλσζε 

αγψλσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ:ΒμεηΪζεηο ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ κΫξνπο. πκκεηνρά 

ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην αληηθεέκελν.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Παπαρξηζηφπνπινο Π. (1990). Άινγν θαη Εππαζέα. εκεηψζεηο γηα ηνπο θνηηεηΫο. ΏΘΔΝΏ.  

• ΜνηξΫαο Ε. (1990). Βγρεηξέδην Εππαζέαο / Βηζαγσγά ζηε ΐαζηθά Σερληθά. Βθδφζεηο Β.Ο.Ε. 

ΏΘΔΝΏ.  

• JANE KIDD (1992). LEARNING TO RIDE. Βθδφζεηο J.A. Allen & CO London.  
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ΚΑ-473ΙΠ Δηδηθά Θέκαηα Ιππαζίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπι. Καζεγάηξηα Ώ. κπξληψηε 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Ώπφθηεζε γλψζεσλ ζηελ: Εππηθά Αεμηνηερλέα, Τπεξπάδεζε 

εκπνδέσλ θαη ζην Εππηθφ Σξέαζιν. Γπκληπεπηηθά (rolting), Θεξαπεπηηθά Εππαζέα. Βθπαέδεπζε 

αιφγνπ θαη αλαβΪηε, ΟξγΪλσζε κνλΪδσλ Εππηθνχ Σνπξηζκνχ. ηνηρεέα ζπκπεξηθνξΪο ηνπ 

αιφγνπ-βαζηθΫο θηεληαηξηθΫο γλψζεηο, Εππνθνκέα, Καλνληζκνέ Ώγσληζηηθνέ, θ.α.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξέα θαη εμΫιημε ηεο ηππαζέαο ζηελ ΒιιΪδα, Βμαξηάκαηα αιφγνπ θαη ηππΫα, Εππνθνκέα, 

Ϋισκα-μεζΫισκα, Βθέππεπζε-αθέππεπζε, Εππεπζε κε ζπξαγσγΫα, Οδάγεζε αιφγνπ ζηνλ 

ηππφδξνκν – ρξάζε ησλ βνεζεκΪησλ, ΣξνρΪδελ εδξαέν θαη αλαθνπθηζηηθφ  

• ΣερληθΫο εθπαέδεπζεο αξραξένπ ηππΫα νκαδηθΪ θαη αηνκηθΪ, Εζνξξνπέεο-επθακςέα, Και-

παζκφο, Βθπαέδεπζε αιφγνπ κε ζπξαγσγΫα, Ώζθάζεηο ηζνξξνπέαο ζην ηξνρΪδελ θαη ηνλ 

θαιπαζκφ, Βπέπεδνο εξγαζέα, Αεμηνηερλέα-ηεζη δεμηνηερλέαο, ΠΫξαζκα βαιβέδσλ θαη ππεξ-

πάδεζε θαβαιΫηη  

• ΦΪζεηο Ϊικαηνο, ΠξνζΫγγηζε θαη ππεξπάδεζε εκπνδένπ. ζεζε θαη ζσζηά ρξάζε ησλ 

βνεζεκΪησλ, ΒμΪζθεζε ζηελ γπκλέππεπηηθά, Εππηθφο ηνπξηζκφο-Θεξαπεπηηθά ηππαζέα, Έ-

θηππν πφιν-ΣδηκθΪλα (παηρλέδηα κε ην Ϊινγν), ΜνληΫξλν πΫληαζιν, ΠξνδηαγξαθΫο αζιεηη-

θνχ αιφγνπ, Καλνληζκνέ ππεξπάδεζεο εκπνδέσλ θαη δεμηνηερλέαο  

• Αηαηξνθά αιφγνπ-ζηαβιηζκφο, Βθπαέδεπζε λεφιεθηνπ έππνπ, Πξνεηνηκαζέα θαη νξγΪλσζε 

αγψλσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ:ΒμεηΪζεηο ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ κΫξνπο. πκκεηνρά 

ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην αληηθεέκελν.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Παπαρξηζηφπνπινο Π. (1990). Άινγν θαη Εππαζέα. εκεηψζεηο γηα ηνπο θνηηεηΫο. ΏΘΔΝΏ.  

• ΜνηξΫαο Ε. (1990). Βγρεηξέδην Εππαζέαο / Βηζαγσγά ζηε ΐαζηθά Σερληθά. Βθδφζεηο Β.Ο.Ε. 

ΏΘΔΝΏ.  

• JANE KIDD (1992). LEARNING TO RIDE. Βθδφζεηο J.A. Allen & CO London.  
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ΚΑ-480ΙΠ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Ιππαζίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Βαξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπι. Καζεγάηξηα Ώ. κπξληψηε 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Ώπφθηεζε γλψζεσλ ζηελ: Εππηθά Αεμηνηερλέα, Τπεξπάδεζε 

εκπνδέσλ θαη ζην Εππηθφ Σξέαζιν. Γπκληπεπηηθά (rolting), Θεξαπεπηηθά Εππαζέα. Βθπαέδεπζε 

αιφγνπ θαη αλαβΪηε, ΟξγΪλσζε κνλΪδσλ Εππηθνχ Σνπξηζκνχ. ηνηρεέα ζπκπεξηθνξΪο ηνπ 

αιφγνπ-βαζηθΫο θηεληαηξηθΫο γλψζεηο, Εππνθνκέα, Καλνληζκνέ Ώγσληζηηθνέ, θ.α.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξέα θαη εμΫιημε ηεο ηππαζέαο ζηελ ΒιιΪδα, Βμαξηάκαηα αιφγνπ θαη ηππΫα, Εππνθνκέα, 

Ϋισκα-μεζΫισκα, Βθέππεπζε-αθέππεπζε, Εππεπζε κε ζπξαγσγΫα, Οδάγεζε αιφγνπ ζηνλ 

ηππφδξνκν – ρξάζε ησλ βνεζεκΪησλ, ΣξνρΪδελ εδξαέν θαη αλαθνπθηζηηθφ  

• ΣερληθΫο εθπαέδεπζεο αξραξένπ ηππΫα νκαδηθΪ θαη αηνκηθΪ, Εζνξξνπέεο-επθακςέα, Και-

παζκφο, Βθπαέδεπζε αιφγνπ κε ζπξαγσγΫα, Ώζθάζεηο ηζνξξνπέαο ζην ηξνρΪδελ θαη ηνλ 

θαιπαζκφ, Βπέπεδνο εξγαζέα, Αεμηνηερλέα-ηεζη δεμηνηερλέαο, ΠΫξαζκα βαιβέδσλ θαη ππεξ-

πάδεζε θαβαιΫηη  

• ΦΪζεηο Ϊικαηνο, ΠξνζΫγγηζε θαη ππεξπάδεζε εκπνδένπ. ζεζε θαη ζσζηά ρξάζε ησλ 

βνεζεκΪησλ, ΒμΪζθεζε ζηελ γπκλέππεπηηθά, Εππηθφο ηνπξηζκφο-Θεξαπεπηηθά ηππαζέα, Έ-

θηππν πφιν-ΣδηκθΪλα (παηρλέδηα κε ην Ϊινγν), ΜνληΫξλν πΫληαζιν, ΠξνδηαγξαθΫο αζιεηη-

θνχ αιφγνπ, Καλνληζκνέ ππεξπάδεζεο εκπνδέσλ θαη δεμηνηερλέαο  

• Αηαηξνθά αιφγνπ-ζηαβιηζκφο, Βθπαέδεπζε λεφιεθηνπ έππνπ, Πξνεηνηκαζέα θαη νξγΪλσζε 

αγψλσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ:ΒμεηΪζεηο ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ κΫξνπο. πκκεηνρά 

ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην αληηθεέκελν.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Παπαρξηζηφπνπινο Π. (1990). Άινγν θαη Εππαζέα. εκεηψζεηο γηα ηνπο θνηηεηΫο. ΏΘΔΝΏ.  

• ΜνηξΫαο Ε. (1990). Βγρεηξέδην Εππαζέαο / Βηζαγσγά ζηε ΐαζηθά Σερληθά. Βθδφζεηο Β.Ο.Ε. 

ΏΘΔΝΏ.  

• JANE KIDD (1992). LEARNING TO RIDE. Βθδφζεηο J.A. Allen & CO London.  
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3.5.ηβ. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΣΑΔ ΚΒΟ ΝΣΟ»  
 

ΚΑ-470ΣΚ Σερληθή Αλάιπζε Σαε θβν λην  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο . Σδησξηδάο 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ησλ ηερληθψλ θαη ηαθηηθψλ ηνπ 

Σαεθβνληφ. Ώζθάζεηο αθξηβεέαο (Φφξκεο - Poomse) εγρξψκσλ θαη καχξσλ δσλψλ. Μεζνδν-

νγέα ηεο πξνπφλεζεο ζε φια ηα ζηΪδηα ηεο ειηθέαο. Πξνπνλεηηθά πξνεηνηκαζέα αζιεηψλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε ηνπ Σαεθβνληφ.  

• Μεζνδνινγέα αλΪπηπμεο βαζηθψλ θηλεηηθψλ ηθαλνηάησλ ζην Σαεθβνληφ.  

• Μεζνδνινγέα εθπαέδεπζεο αξραξέσλ.  

• ΣερληθΫο Σαεθβνληφ: ζηΪζεηο, ρηππάκαηα κε ηα ρΫξηα, Ϊκπλεο, ιαθηέζκαηα.  

• ΏλΪιπζε θαη εθκΪζεζε θνξκψλ εγρξψκσλ δσλψλ 1 – 8.  

• Μεζνδηθά δηδαζθαιέαο πξνθαζνξηζκΫλεο θαη εκηειεχζεξεο κΪρεο.  

• ΜΫζα εμΪζθεζεο ηερληθψλ Σαεθβνληφ.  

• Καλνληζκνέ θαη νξγΪλσζε αγψλσλ. Καηεγνξέεο βΪξνπο θαη δηαηξνθά ησλ αζιεηψλ.  

• Μεζνδνινγέα εθπαέδεπζεο πξνρσξεκΫλσλ.  

• ΣερληθΫο Σαεθβνληφ: ΠεξηζηξνθηθΪ ιαθηέζκαηα θαη ηερληθΫο πςειάο δπζθνιέαο.  

• ΏλΪιπζε θαη εθκΪζεζε θνξκψλ καχξσλ δσλψλ 9 – 14.  

• Μεζνδηθά δηδαζθαιέαο ειεχζεξεο κΪρεο.  

• ΣαθηηθΫο αγψλα, επέζεζε – αληεπέζεζε.  

• Πξνπνλεηηθφ πιΪλν πξνεηνηκαζέαο αζιεηψλ πςεινχ επηπΫδνπ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΠξαθηηθΫο θαη ζεσξεηηθΫο εμεηΪζεηο. Βξγαζέα. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Jeon, I. (2000). Taekwondo. Wawoo Publishing Co. Seoul Korea.  

• Lee, S. & Gaetane R. (1999). χγρξνλν Σαεθβνληφ – Βπέζεκν εγρεηξέδην ηεο Παγθφζκηαο 

Οκνζπνλδέαο (WTF). Ώιθέκαρνλ Ώζάλα.  

• ΜπΫεο, Κ. (1998). Σερληθά – Σαθηηθά θαη θηλεζηνινγέα ηνπ αγψλα. Θεζζαινλέθε. 
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ΚΑ-471ΣΚ Πξνπνλεηηθή Σαε θβν λην  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο . Σδησξηδάο  

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ησλ ηερληθψλ θαη ηαθηηθψλ ηνπ 

Σαεθβνληφ. Ώζθάζεηο αθξηβεέαο (Φφξκεο - Poomse) εγρξψκσλ θαη καχξσλ δσλψλ. Μεζνδν-

νγέα ηεο πξνπφλεζεο ζε φια ηα ζηΪδηα ηεο ειηθέαο. Πξνπνλεηηθά πξνεηνηκαζέα αζιεηψλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε ηνπ Σαεθβνληφ.  

• Μεζνδνινγέα αλΪπηπμεο βαζηθψλ θηλεηηθψλ ηθαλνηάησλ ζην Σαεθβνληφ.  

• Μεζνδνινγέα εθπαέδεπζεο αξραξέσλ.  

• ΣερληθΫο Σαεθβνληφ: ζηΪζεηο, ρηππάκαηα κε ηα ρΫξηα, Ϊκπλεο, ιαθηέζκαηα.  

• ΏλΪιπζε θαη εθκΪζεζε θνξκψλ εγρξψκσλ δσλψλ 1 – 8.  

• Μεζνδηθά δηδαζθαιέαο πξνθαζνξηζκΫλεο θαη εκηειεχζεξεο κΪρεο.  

• ΜΫζα εμΪζθεζεο ηερληθψλ Σαεθβνληφ.  

• Καλνληζκνέ θαη νξγΪλσζε αγψλσλ. Καηεγνξέεο βΪξνπο θαη δηαηξνθά ησλ αζιεηψλ.  

• Μεζνδνινγέα εθπαέδεπζεο πξνρσξεκΫλσλ.  

• ΣερληθΫο Σαεθβνληφ: ΠεξηζηξνθηθΪ ιαθηέζκαηα θαη ηερληθΫο πςειάο δπζθνιέαο.  

• ΏλΪιπζε θαη εθκΪζεζε θνξκψλ καχξσλ δσλψλ 9 – 14.  

• Μεζνδηθά δηδαζθαιέαο ειεχζεξεο κΪρεο.  

• ΣαθηηθΫο αγψλα, επέζεζε – αληεπέζεζε.  

• Πξνπνλεηηθφ πιΪλν πξνεηνηκαζέαο αζιεηψλ πςεινχ επηπΫδνπ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΠξαθηηθΫο θαη ζεσξεηηθΫο εμεηΪζεηο. Βξγαζέα. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Jeon, I. (2000). Taekwondo. Wawoo Publishing Co. Seoul Korea.  

• Lee, S. & Gaetane R. (1999). χγρξνλν Σαεθβνληφ – Βπέζεκν εγρεηξέδην ηεο Παγθφζκηαο 

Οκνζπνλδέαο (WTF). Ώιθέκαρνλ Ώζάλα.  

• ΜπΫεο, Κ. (1998). Σερληθά – Σαθηηθά θαη θηλεζηνινγέα ηνπ αγψλα. Θεζζαινλέθε. 
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ΚΑ-472ΣΚ Μεζνδνινγία Γηδαζθαιίαο Σαε θβν λην  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Υεηκεξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο . Σδησξηδάο  

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ησλ ηερληθψλ θαη ηαθηηθψλ ηνπ 

Σαεθβνληφ. Ώζθάζεηο αθξηβεέαο (Φφξκεο - Poomse) εγρξψκσλ θαη καχξσλ δσλψλ. Μεζνδν-

νγέα ηεο πξνπφλεζεο ζε φια ηα ζηΪδηα ηεο ειηθέαο. Πξνπνλεηηθά πξνεηνηκαζέα αζιεηψλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε ηνπ Σαεθβνληφ.  

• Μεζνδνινγέα αλΪπηπμεο βαζηθψλ θηλεηηθψλ ηθαλνηάησλ ζην Σαεθβνληφ.  

• Μεζνδνινγέα εθπαέδεπζεο αξραξέσλ.  

• ΣερληθΫο Σαεθβνληφ: ζηΪζεηο, ρηππάκαηα κε ηα ρΫξηα, Ϊκπλεο, ιαθηέζκαηα.  

• ΏλΪιπζε θαη εθκΪζεζε θνξκψλ εγρξψκσλ δσλψλ 1 – 8.  

• Μεζνδηθά δηδαζθαιέαο πξνθαζνξηζκΫλεο θαη εκηειεχζεξεο κΪρεο.  

• ΜΫζα εμΪζθεζεο ηερληθψλ Σαεθβνληφ.  

• Καλνληζκνέ θαη νξγΪλσζε αγψλσλ. Καηεγνξέεο βΪξνπο θαη δηαηξνθά ησλ αζιεηψλ.  

• Μεζνδνινγέα εθπαέδεπζεο πξνρσξεκΫλσλ.  

• ΣερληθΫο Σαεθβνληφ: ΠεξηζηξνθηθΪ ιαθηέζκαηα θαη ηερληθΫο πςειάο δπζθνιέαο.  

• ΏλΪιπζε θαη εθκΪζεζε θνξκψλ καχξσλ δσλψλ 9 – 14.  

• Μεζνδηθά δηδαζθαιέαο ειεχζεξεο κΪρεο.  

• ΣαθηηθΫο αγψλα, επέζεζε – αληεπέζεζε.  

• Πξνπνλεηηθφ πιΪλν πξνεηνηκαζέαο αζιεηψλ πςεινχ επηπΫδνπ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΠξαθηηθΫο θαη ζεσξεηηθΫο εμεηΪζεηο. Βξγαζέα. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Jeon, I. (2000). Taekwondo. Wawoo Publishing Co. Seoul Korea.  

• Lee, S. & Gaetane R. (1999). χγρξνλν Σαεθβνληφ – Βπέζεκν εγρεηξέδην ηεο Παγθφζκηαο 

Οκνζπνλδέαο (WTF). Ώιθέκαρνλ Ώζάλα.  

• ΜπΫεο, Κ. (1998). Σερληθά – Σαθηηθά θαη θηλεζηνινγέα ηνπ αγψλα. Θεζζαινλέθε. 
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ΚΑ-473ΣΚ Δηδηθά Θέκαηα Σαε θβν λην  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Βαξηλφ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο . Σδησξηδάο 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε  

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ησλ ηερληθψλ θαη ηαθηηθψλ ηνπ 

Σαεθβνληφ. Ώζθάζεηο αθξηβεέαο (Φφξκεο - Poomse) εγρξψκσλ θαη καχξσλ δσλψλ. Μεζνδν-

νγέα ηεο πξνπφλεζεο ζε φια ηα ζηΪδηα ηεο ειηθέαο. Πξνπνλεηηθά πξνεηνηκαζέα αζιεηψλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε ηνπ Σαεθβνληφ.  

• Μεζνδνινγέα αλΪπηπμεο βαζηθψλ θηλεηηθψλ ηθαλνηάησλ ζην Σαεθβνληφ.  

• Μεζνδνινγέα εθπαέδεπζεο αξραξέσλ.  

• ΣερληθΫο Σαεθβνληφ: ζηΪζεηο, ρηππάκαηα κε ηα ρΫξηα, Ϊκπλεο, ιαθηέζκαηα.  

• ΏλΪιπζε θαη εθκΪζεζε θνξκψλ εγρξψκσλ δσλψλ 1 – 8.  

• Μεζνδηθά δηδαζθαιέαο πξνθαζνξηζκΫλεο θαη εκηειεχζεξεο κΪρεο.  

• ΜΫζα εμΪζθεζεο ηερληθψλ Σαεθβνληφ.  

• Καλνληζκνέ θαη νξγΪλσζε αγψλσλ. Καηεγνξέεο βΪξνπο θαη δηαηξνθά ησλ αζιεηψλ.  

• Μεζνδνινγέα εθπαέδεπζεο πξνρσξεκΫλσλ.  

• ΣερληθΫο Σαεθβνληφ: ΠεξηζηξνθηθΪ ιαθηέζκαηα θαη ηερληθΫο πςειάο δπζθνιέαο.  

• ΏλΪιπζε θαη εθκΪζεζε θνξκψλ καχξσλ δσλψλ 9 – 14.  

• Μεζνδηθά δηδαζθαιέαο ειεχζεξεο κΪρεο.  

• ΣαθηηθΫο αγψλα, επέζεζε – αληεπέζεζε.  

• Πξνπνλεηηθφ πιΪλν πξνεηνηκαζέαο αζιεηψλ πςεινχ επηπΫδνπ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΠξαθηηθΫο θαη ζεσξεηηθΫο εμεηΪζεηο. Βξγαζέα. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Jeon, I. (2000). Taekwondo. Wawoo Publishing Co. Seoul Korea.  

• Lee, S. & Gaetane R. (1999). χγρξνλν Σαεθβνληφ – Βπέζεκν εγρεηξέδην ηεο Παγθφζκηαο 

Οκνζπνλδέαο (WTF). Ώιθέκαρνλ Ώζάλα.  

• ΜπΫεο, Κ. (1998). Σερληθά – Σαθηηθά θαη θηλεζηνινγέα ηνπ αγψλα. Θεζζαινλέθε. 
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ΚΑ-480ΣΚ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Σαε θβν λην  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Βαξηλφ  
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Καζεγεηάο . Σδησξηδάο 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε θαη ηειεηνπνέεζε ησλ ηερληθψλ θαη ηαθηηθψλ ηνπ 

Σαεθβνληφ. Ώζθάζεηο αθξηβεέαο (Φφξκεο - Poomse) εγρξψκσλ θαη καχξσλ δσλψλ. Μεζνδν-

νγέα ηεο πξνπφλεζεο ζε φια ηα ζηΪδηα ηεο ειηθέαο. Πξνπνλεηηθά πξνεηνηκαζέα αζιεηψλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε ηνπ Σαεθβνληφ.  

• Μεζνδνινγέα αλΪπηπμεο βαζηθψλ θηλεηηθψλ ηθαλνηάησλ ζην Σαεθβνληφ.  

• Μεζνδνινγέα εθπαέδεπζεο αξραξέσλ.  

• ΣερληθΫο Σαεθβνληφ: ζηΪζεηο, ρηππάκαηα κε ηα ρΫξηα, Ϊκπλεο, ιαθηέζκαηα.  

• ΏλΪιπζε θαη εθκΪζεζε θνξκψλ εγρξψκσλ δσλψλ 1 – 8.  

• Μεζνδηθά δηδαζθαιέαο πξνθαζνξηζκΫλεο θαη εκηειεχζεξεο κΪρεο.  

• ΜΫζα εμΪζθεζεο ηερληθψλ Σαεθβνληφ.  

• Καλνληζκνέ θαη νξγΪλσζε αγψλσλ. Καηεγνξέεο βΪξνπο θαη δηαηξνθά ησλ αζιεηψλ.  

• Μεζνδνινγέα εθπαέδεπζεο πξνρσξεκΫλσλ.  

• ΣερληθΫο Σαεθβνληφ: ΠεξηζηξνθηθΪ ιαθηέζκαηα θαη ηερληθΫο πςειάο δπζθνιέαο.  

• ΏλΪιπζε θαη εθκΪζεζε θνξκψλ καχξσλ δσλψλ 9 – 14.  

• Μεζνδηθά δηδαζθαιέαο ειεχζεξεο κΪρεο.  

• ΣαθηηθΫο αγψλα, επέζεζε – αληεπέζεζε.  

• Πξνπνλεηηθφ πιΪλν πξνεηνηκαζέαο αζιεηψλ πςεινχ επηπΫδνπ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΠξαθηηθΫο θαη ζεσξεηηθΫο εμεηΪζεηο. Βξγαζέα. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Jeon, I. (2000). Taekwondo. Wawoo Publishing Co. Seoul Korea.  

• Lee, S. & Gaetane R. (1999). χγρξνλν Σαεθβνληφ – Βπέζεκν εγρεηξέδην ηεο Παγθφζκηαο 

Οκνζπνλδέαο (WTF). Ώιθέκαρνλ Ώζάλα.  

• ΜπΫεο, Κ. (1998). Σερληθά – Σαθηηθά θαη θηλεζηνινγέα ηνπ αγψλα. Θεζζαινλέθε. 
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3.6. ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΟΤ ΣΙΒΟΤ (Τ) 

Αηεπζχληεο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θεφδσξνο ΠιαηΪλνπ 
 
 

Ο ΣνκΫαο Τγξνχ ηέβνπ δηαηεξεέ ηελ παξΪδνζε ζε φηη αθνξΪ ηε δηδαζθαιέα ησλ θιαζηθψλ 

αζιεκΪησλ ηνπ Τγξνχ ηέβνπ  κε ηελ πξνζζάθε καζεκΪησλ ζχκθσλα κε ηελ εμΫιημε θαη ηε 

δπλακηθά ηεο επηζηάκεο ηεο Φπζηθάο Ώγσγάο θαη ηνπ Ώζιεηηζκνχ. ηα πιαέζηα ηεο απνζην-

ιάο ηνπ ν ηνκΫαο : 
 
 ΠξνζθΫξεη ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα θνιχκβεζεο γηα ηηο πξνπηπρηαθΫο ζπνπδΫο, καζάκα-

ηα θαη‘ επηινγάλ ππνρξεσηηθΪ θαζψο θαη εηδηθεχζεηο ζηελ πξνπνλεηηθά ησλ αζιεκΪησλ 

Οιπκπηαθνχ πξνγξΪκκαηνο ηνπ Τγξνχ ηέβνπ, νη νπνέεο νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Αηπ-

ιψκαηνο Βηδέθεπζεο. 

 ΠαξΫρεη ηε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζε ζΫκαηα πνπ Ϊπηνληαη ηνπ 

επηζηεκνληθνχ πεδένπ ηεο πξνπνλεηηθάο ζηα αληηθεέκελα ηνπ Τγξνχ ηέβνπ θαη ζηελ α-

πφθηεζε πςεινχ επηπΫδνπ θαηΪξηηζεο ησλ θνηηεηψλ.  

 Έρεη νξγαλψζεη εξγαζηάξην πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηηο εξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο ησλ 

πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ησλ εηδηθεχζεσλ θαη γηα ηελ πξναγσγά ηεο επηζηεκνληθάο 

Ϋξεπλαο ζηνλ Τγξφ ηέβν. 

 Βπνπηεχεη ηε ιεηηνπξγέα ζχγρξνλνπ θαη πιάξσο εμνπιηζκΫλνπ θνιπκβεηεξένπ γηα ηελ 

πξαθηηθά Ϊζθεζε ησλ θνηηεηψλ καο. Σν εξγαζηάξην θαη ην θνιπκβεηάξην εθηφο ησλ Ϊι-

ισλ παξΫρνπλ ππεξεζέεο ζηα κΫιε ηεο παλεπηζηεκηαθάο θνηλφηεηαο θαη ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν, γεληθφηεξα, κε ζχλδεζε θαη κεηαθνξΪ ηεο επηζηεκνληθάο γλψζεο ζε πξνπνλε-

ηΫο, αζιεηΫο, αζιεηηθνχο θνξεέο θαη Οκνζπνλδέεο ησλ αζιεκΪησλ ηνπ Τγξνχ ηέβνπ θα-

ζψο θαη ζε ζπλεξγαζέεο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα επηζηεκνληθά ζηάξημε ηεο πξνπφλεζεο.   

Βπέζεο, ν ηνκΫαο Ϋρεη ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ εξγαζηεξένπ Τγξνύ ηίβνπ κε Γηεπζπλ-

ηή ηνλ Αλαπι. Καζεγεηή Θ. Πιαηάλνπ. 
 
 

 
3.6.α. Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 
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Τ – 352Τπ  Κνιχκβεζε 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Γ‘ 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα ΒιΫλε νπιηαλΪθε  

 

Γηδαζθαιία: ΒιΫλε νπιηαλΪθε Βπ. Καζεγάηξηα,  ΏλΪξγπξνο ΣνπκπΫθεο  ΛΫθηνξαο,  ΜΫιε 

Β.Β.ΑΕ.Π: Γηψξγνο ΚΫτδεξ θαη ΜΪξθνο Μαληαινχθαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ πξνζαξκνγά κε ην πγξφ ζηνηρεέν. Δ αλΪιπζε θαη εθκΪ-

ζεζε ηεο ηερληθάο ησλ 4 ζηπι  αγσληζηηθάο θνιχκβεζεο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο:  

• Εζηνξηθά αλαδξνκά θαη εμΫιημε ηεο θνιχκβεζεο. 

ΣΔΥΝΙΚΖ 

• ΏπμΪλνληαο ηελ Πξνψζεζε. 

• Μεηψλνληαο ηελ Ώληέζηαζε. 

• Οδεγέεο γηα ηελ Ώχμεζε ηεο Πξνψζεζεο θαη ηελ Μεέσζε ηεο Ώληέζηαζεο.  

• Σν Βιεχζεξν. 

• Δ Πεηαινχδα.  

• Σν Όπηην.  

• Σν Πξφζζην. 

• Βθθηλάζεηο, ηξνθΫο θαη Σεξκαηηζκνέ.  

• Πξαθηηθά εθαξκνγά : εμΪζθεζε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηάησλ ζηελ θνιχκβεζε 

ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ 

 • ΦπζηνινγηθΫο ΠξνζαξκνγΫο κε ηελ Πξνπφλεζε ζηελ Κνιχκβεζε. 

• Βλεξγεηαθνέ Μεραληζκνέ θαη Κνιπκβεηηθά Ώπφδνζε. 

• Σα ΟθΫιε ηεο Πξνπφλεζεο ζηελ Ώπφδνζε. 

• Πξνπνλεηηθά – ΏξρΫο Πξνπνλεηηθάο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Θεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• Ernest W. Maglischo , Ώγσληζηηθά Κνιχκβεζε:  Ο απαξαέηεηνο νδεγφο ηερληθάο, πξνπνλε-

ηηθάο & ζρεδηαζκνχ πξνγξακκΪησλ, (2003), ΜεηΪθξαζε Βιιεληθάο Ϋθδνζεο: ΒιΫλε νπιηα-

λΪθε (2009). 

• Costill D., Maglischo E., Richardson A. (1992). Κνιχκβεζε, Swimming, IOC Publication, 

ΜεηΪθξαζε Βιιεληθάο Ϋθδνζεο : Π.Υ.Παζραιέδεο (2007). 

Τ – 353Τπ  Γηδαθηηθή Κνιχκβεζεο θαη Αζθάιεηα ζην Νεξφ 
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ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Α‘ 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

  

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα ΒιΫλε νπιηαλΪθε 

 

Γηδαζθαιία: ΒιΫλε νπιηαλΪθε Βπ.Καζεγάηξηα,  ΏλΪξγπξνο ΣνπκπΫθεο ΛΫθηνξαο,  ΜΫιε 

Β.Β.ΑΕ.Π.: Γηψξγνο ΚΫτδεξ θαη ΜΪξθνο Μαληαινχθαο. 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΏλΪπηπμε ησλ βαζηθψλ επηδεμηνηάησλ γηα ηελ δηδαζθαιέα 

ηεο αζθΪιεηαο θαη ηεο εμνηθεέσζεο ζην λεξφ, αξραξέσλ φισλ ησλ ειηθηψλ,  κε ζηνηρεέα λαπ-

αγνζσζηηθάο  θαη πξψησλ βνεζεηψλ γηα ην πδΪηηλν πεξηβΪιινλ.  

 

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο: Δ χιε πεξηΫρεη ζηνηρεέα αζθΪιεηαο θαη εμνηθεέσζεο ζην λεξφ θαη ηελ 

δηδαθηηθά κΫζνδν ησλ 4 ζηπι  αγσληζηηθάο θνιχκβεζεο απφ ην επέπεδν ηνπ αξραξένπ Ϋσο ην 

επέπεδν ηνπ νινθιεξσκΫλνπ θνιπκβεηά.  Ώθνινπζνχλ νη ζεκαηηθΫο ελφηεηεο ηνπ καζάκαηνο: 

 ηνηρεηψδεο ΏζθΪιεηα ζην Νεξφ. 

 Βμνηθεέσζε κε ην Νεξφ. 

 ΑηδαθηηθΪ ηΪδηα ζηε ρνιηθά θαη Φπραγσγηθά Αηδαζθαιέα ηεο Κνιχκβεζεο. 

 Πξννδεπηηθά εηξΪ Πξναζθάζεσλ  γηα ηελ δηδαζθαιέα ησλ 4 ζηπι Κνιχκβεζεο. 

 Βληνπηζκφο, αλΪιπζε θαη δηφξζσζε ηερληθψλ ιαζψλ. 

 Αηδαθηηθά Κνιχκβεζεο θαη ΏζθΪιεηαο ζην λεξφ γηα εηδηθνχο πιεζπζκνχο (βξΫθε, 

εγθχνπο, Ϊηνκα κε εηδηθΫο αλΪγθεο). 

 ΒλαιιαθηηθΫο κΫζνδνη ρξάζεο ηνπ πδΪηηλνπ ρψξνπ: Ώεξφβηα Ϊζθεζε ζηνλ λεξφ 

(aquarobic) θαη Θεξαπεπηηθά Κνιχκβεζε. 

 ΐαζηθά Ναπαγνζσζηηθά, Πξψηεο ΐνάζεηεο θαη Καξδηναλαπλεπζηηθά αλΪλεςε ζην 

ΤδΪηηλν ΠεξηβΪιινλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Θεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία:  

• Australian Swim Inc., Teaching Swimming and Water The Australian Way, Safety,. 2001, 

Human Kinetics. 

• ΓηΪηζεο .Γ., ακπΪλεο Μ.Ώ., H Κνιχκβεζε, Σερληθά, Αηδαζθαιέα, Πξνπνλεηηθά, Ναπαγν-

ζσζηηθά, 1993 Βθδφζεηο Ϊιην 

• Νηθνιφπνπινο, Σν Κνιχκπη, , 2006, Artwork. 

• Ruben J. Guzman, Swimming Drills for Every Stroke, 91 drills for competitive swimmers, 

1998.  Human Kinetics. 
3.6.β. Μαζήκαηα Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά 
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Τ – 166Δπ  Θαιάζζην θη 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βαξηλφ 
Θεσξέα: 1 ψξα 

ΒθαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπι. Καζεγεηάο . Καινπςάο 

 

Γηδαζθαιία: ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π.   Γ. Ώξαρσβέηεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ηεο βαζηθάο ηερληθάο ηνπ ζαιΪζζηνπ ζθη. ΒθκΪ-

ζεζε ηεο ηερληθάο ηνπ κνλνζθέ. Γλψζε βαζηθψλ ζηνηρεέσλ θαλνληζκψλ ηνπ αζιάκαηνο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε ηνπ αζιάκαηνο, πιηθΪ.  

• ΐαζηθά ηερληθά ηνπ αζιάκαηνο.  

• Μεζνδνινγέα δηδαζθαιέαο ησλ αξραξέσλ.  

• ΏλΪιπζε ηεο ηερληθάο ησλ πξψησλ καζεκΪησλ  (δηπιΪ ζθη).  

• ΏλΪιπζε ηεο ηερληθάο ηνπ κνλνζθέ.  

• Αηνξζψζεηο ζθαικΪησλ ηεο ηερληθάο θαηΪ ηελ πξαθηηθά.  

• Αηδαζθαιέα - εθκΪζεζε ζηνηρεέσλ θαλνληζκψλ αγψλσλ.  

• Αηδαζθαιέα θαλφλσλ αζθαινχο νδάγεζεο ηνπ ζθΪθνπο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Ώξαρσβέηεο, Γ. (1999). Tν ζαιΪζζην ζθη. Ώζάλα : εκεηψζεηο ΣΒΦΏΏ.  

• Cau, J. Μ. (1987). Ski nautique. Paris : R. laffont.  

• Ώξαρσβέηεο, Γ. (1991). Μαζαέλσ ζαιΪζζην ζθη. Ώζάλα : ΣειΫζξηνλ. 
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Τ – 168Δπ  Ιζηηνπινΐα 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα 

ΒθαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Ε. ΐνγηαηδάο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Ε. ΐνγηαηδάο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΐαζηθνέ ρεηξηζκνέ πιεχζεο. Καλνληζκνέ απνθπγάο ζπγ-

θξνχζεσλ ζην λεξφ. Καλφλεο δηεμαγσγάο αγψλσλ. Καηεγνξέεο ζθαθψλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Ολνκαηνινγέα, εμνπιηζκφο, αξκΪησκα θαη ζπληάξεζε αηνκηθψλ ζθαθψλ.  

• ΜΫηξα αζθαιεέαο θαηΪ ηελ πιεχζε θαλνληζκνέ απνθπγάο ζπγθξνχζεσλ.  

• Βηζαγσγά ζηελ αξρά θέλεζεο αεξέσλ θαη πδΪηηλσλ καδψλ, θαηξηθΪ θαηλφκελα.  

• Μεζνδνινγέα εθκΪζεζεο ησλ πιεχζεσλ.  

• Υεηξηζκνέ αιιαγάο θαηεχζπλζεο θαη ζηξνθψλ.  

• ΣξηκΪξηζκα παληψλ αλΪινγα κε ηελ θαηεχζπλζε θαη Ϋληαζε ηνπ αλΫκνπ.  

• ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο ζην λεξφ ζε αηνκηθΪ ζθΪθε.  

• ηέβνο, θαλνληζκνέ δηεμαγσγάο ησλ αγψλσλ.  

• ΐαζηθΫο αξρΫο ηαθηηθάο θαηΪ ηνλ αγψλα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Θεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Berry, J. C. (1975). Βγρεηξέδην Εζητνπιφνπ Laser. Ώζάλα : Β. Ε. Ο.  

• ΚαιαζΪθεο, Μ., ΜΪλζνο, Κ. & ΚαξαπΫηεο, Γ. (1997). Δ ηζηηνπιντα ρσξέο κπζηηθΪ. Ώζάλα.  

• Reekie, S. H. M. (1987). Sailing Made Simple. Champaign IL. : Leisure Press.  
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Τ – 169Δπ  Ιζηηνζαλίδα 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα 

ΒθαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Υ. Υαηξνπνχινπ 

 

Γηδαζθαιία: ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π.   Γ. Ώξαρσβέηεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ησλ βαζηθψλ θηλάζεσλ ηεο ηζνξξνπέαο. Υξάζε 

εμνπιηζκνχ θαη κΫηξσλ αζθαιεέαο θαηΪ ηελ πιεχζε. ΏιιαγΫο θαηεπζχλζεσλ. Πξνπφλεζε 

ζην λεξφ. Καλνληζκνέ θαη δηεμαγσγά αγψλσλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Ολνκαηνινγέα, εμνπιηζκφο, αξκΪησκα, κεηαθνξΪ θαη ζπληάξεζε ηζηηνζαλέδαο.  

• ΜΫηξα αζθαιεέαο, πξνθχιαμε, εηδηθφο εθνδηαζκφο.  

• Ώεξνδπλακηθά, πδξνδπλακηθά θαη θΫληξα πεξηζηξνθάο.  

• Μεζνδνινγέα εθκΪζεζεο ησλ βαζηθψλ θηλάζεσλ ζην λεξφ θαη ζηελ μεξΪ.  

• Εζνξξνπηζηηθά ηθαλφηεηα θαη ζΫζεηο ηνπ ζψκαηνο αλΪινγα κε ηελ επηθΪλεηα ηνπ παληνχ θαη 

ηε δχλακε ηνπ αΫξα.  

• Υεηξηζκνέ θαηΪ ηελ πιεχζε θαη ηηο αιιαγΫο ηεο πνξεέαο.  

• ΐειηέσζε θπζηθάο θαηΪζηαζεο ησλ αζιεηψλ.  

• ΒθκΪζεζε ησλ βαζηθψλ θηλάζεσλ ηεο ηερληθάο   

• Πξνπφλεζε ζην λεξφ.  

• ΏλΪιπζε θαλνληζκψλ θαη δηεμαγσγά αγψλσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Θεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Ώπνζηνιφπνπινο, Γ. (1982). Γνπέλη - ζΫξθηλθ - Άζιεκα θαη ζπνξ. Ώζάλα.  

• Prade, E. (1983). The complete windsurfing guide. Mνnchen : Walafield.  

• Prade, K. (1984). Ώπηφ εέλαη ην windsurfing : απφ ηε ζεσξέα ζηελ πξΪμε. Ώζάλα : Ώιθπψλ. 
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Τ – 170Δπ  Καλφε Καγηάθ. 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΐ. ΑηΪθαο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθ. Καζεγεηάο ΐ. ΑηΪθαο  

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:  

Καηεγνξέεο ιΫκβσλ, θαλφλεο, πιεχζεο ζθαθψλ θαγηΪθ-θαλφε, θπβεξλεηηθνέ ρεηξηζκνέ. ΐαζη-

θΫο  θηλάζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηερληθάο δεμηφηεηαο, θαλνληζκνέ δηεμαγσγάο αγψλσλ.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

•  ΒμΫιημε ηεο θαηαζθεπάο  ησλ ζθαθψλ θαη εμνπιηζκφο ηνπο.  

•  ΠξαθηηθΫο νδεγέεο γηα ηε ρξάζε ησλ ζθαθψλ θαη ηελ πιεχζε.  

•  ΜΫηξα αζθαιεέαο. Πξψηεο βνάζεηεο ζην λεξφ θαη ηελ μεξΪ.  

•  Μεζνδνινγέα εθκΪζεζεο ησλ βαζηθψλ θηλάζεσλ ηεο ηερληθάο.  

•  Κπβεξλεηηθνέ ρεηξηζκνέ γηα ηελ θέλεζε ησλ ζθαθψλ.  

•  Πεξηγξαθηθά αλΪιπζε ηεο ηερληθάο.  

•  Αηφξζσζε (κεζνδνινγέα) ιαλζαζκΫλσλ, θηλάζεσλ ηεο ηερληθάο.  

•  Πξνπφλεζε αξραξέσλ αζιεηψλ ηνπ θαλφε-θαγηΪθ ζην λεξφ.  

•  Καλνληζκνέ δηεμαγσγάο ησλ αγψλσλ. 

• Γλσξηκέα κε ηα ζθΪθε : επηβέβαζε, απνβέβαζε, κΫηξα αζθαιεέαο.  

• Ώζθάζεηο αλΪπηπμεο ηζνξξνπηζηηθάο δεμηφηεηαο.  

• Κπβεξλεηηθά κΫζνδνο πνξεέαο θαη πιεχζεο.  

• ΒθκΪζεζε βαζηθάο ηερληθάο ηεο θπθιηθάο θέλεζεο.  

• ΏλΪιπζε θαλνληζκψλ. Πξαθηηθά εμΪζθεζε. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Θεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε.  

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΑηΪθαο, ΐ. (1998). Καλφε-ΚαγηΪθ. Ώζάλα : Βθδ. πκκεηξέα.  

• Szanto, C. (1995). Racing-Conoeing. China : International Canoe Federation.  

• ΑηΪθαο, ΐ. (2000). Καλφε-ΚαγηΪθ. Ώζάλα : Βθδ. πκκεηξέα.  

• Szanto, C. (1995). Racing-Conoeing. China : International Canoe Federation.  
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Τ – 171Δπ  Καηαδχζεηο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Υ. Υαηξνπνχινπ 

 

Γηδαζθαιία: ΚαζεγεηΫο Φ.Ώ. κε απφζπαζε 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:  Δ ζεσξεηηθά θαηΪξηηζε θαη πξαθηηθά Ϊζθεζε ησλ θνηηε-

ηψλ ζην αγψληζκα ησλ θαηαδχζεσλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε ηνπ αγσλέζκαηνο.  

• ΓεληθΫο δηαηΪμεηο θαη θαλνληζκνέ.  

• ΟκΪδεο θαη εέδε ησλ θαηαδχζεσλ.  

• Μεραληθά ησλ θηλάζεσλ ησλ θαηαδχζεσλ.  

• Αηδαθηηθά ησλ θαηαδχζεσλ.  

• Πξνπνλεηηθά ησλ θαηαδχζεσλ.  

• ΟξγΪλσζε ησλ αγψλσλ.  

• ΏλΪιπζε πξνζσπηθφηεηαο θαη ςπρνινγηθψλ παξακΫηξσλ ησλ θαηαδχζεσλ.  

• Πξνζφληα, επηινγά ηαιΫληνπ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Θεσξεηηθά & πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Lubin B., Andersons, B. L. (1996). Diving. Champaign IL. : Human Kinetics.  

• Carter, R. C., (1994). Competitive diving. Baltimore : Williams & Wilkins.  

• Panayi, R. (1991). Coaching diving. Australian Diving Association. 
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Τ – 173Δπ  Κσπειαζία 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο . Καινπςάο 

 

Γηδαζθαιία:  Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο . Καινπςάο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ησλ βαζηθψλ θηλάζεσλ ηεο ηερληθάο. Υεηξηζκνέ 

θαη θαλφλεο πιεχζεο. Πξνπφλεζε κΫζα θη Ϋμσ απφ ην λεξφ. Καηεγνξέεο ιΫκβσλ θαη θαλν-

ληζκνέ δηεμαγσγάο ησλ αγψλσλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΒμΫιημε θαηαζθεπάο ησλ ιΫκβσλ θαη εμνπιηζκφο.  

• ΠξαθηηθΫο νδεγέεο ρξάζεο θαη πιεχζεο.  

• ΜΫηξα αζθΪιεηαο θαηΪ ηελ εμΪζθεζε.  

• Μεζνδνινγέα εθκΪζεζεο ησλ βαζηθψλ θηλάζεσλ ηεο ηερληθάο.  

• Υεηξηζκνέ πξνψζεζεο ησλ ιΫκβσλ.  

• Πεξηγξαθηθά αλΪιπζε ηεο ηερληθάο.  

• Αηφξζσζε εζθαικΫλσλ θηλάζεσλ ηεο ηερληθάο.  

• Πξνπφλεζε αξραξέσλ θσπειαηψλ ζην λεξφ.  

• Πξνπφλεζε Ϋμσ απφ ην λεξφ.  

• Καλνληζκνέ δηεμαγσγάο ησλ αγψλσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Θεσξεηηθά, πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Καινπςάο, . (1980). Μεζνδηθά δηδαζθαιέα ηεο θσπειαζέαο. Ώζάλα.  

• Καινπςάο, . (1999). Μεζνδνινγέα θαη ηερληθά ηεο θσπειαζέαο. Ώζάλα : Βθδ. πκκεηξέα.  

• Schroder, W. (1987). «Rudern» Training - technik - taktik. Hamburg : r. r. r.  

• Mayglothling, R. (1994). Rowing the skills of the game. Great Britain : The Crowood Press 

Ltd. 
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Τ – 174Δπ  Ναπαγνζσζηηθή 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Υ. Υαηξνπνχινπ 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Υ. Υαηξνπνχινπ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: H ζσζηά εθκΪζεζε ηεο παξνράο ζσζηηθάο βνάζεηαο ζε 

Ϊηνκα πνπ αληηκεησπέδνπλ Ϋθηαθηα πξνβιάκαηα επηβέσζεο ζηνπο ρψξνπο Ϊζθεζεο θαη α-

λαςπράο ηεο θνιχκβεζεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΜΫηξα αζθΪιεηαο : θνιπκβεηάξηα, ζΪιαζζα, ιέκλεο θ.ιπ.  

• Ο λαπαγνζψζηεο.  

• Βπηθνηλσλέα, ζπλδπαζκφο επνπηεέαο θαη αληηθαηΪζηαζεο.  

• Πληγκφο - Βέδε πληγκνχ.  

• Θεξκνξχζκηζε.  

• Βέδε λαπαγνζσζηηθάο θνιχκβεζεο, επηβέσζε ζην λεξφ.  

• σζέβηα, βνεζάκαηα επέπιεπζεο.  

• Πξνζεγγέζεηο ζχκαηνο, ξπκνπιθάζεηο.  

• ηνηρεέα κεηεσξνινγέαο.  

• Πξψηεο βνάζεηεο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Θεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Ώβξακέδεο, Β. (1998). Σν εγρεηξέδην ηνπ Έιιελα Ναπαγνζψζηε. Ώζάλα.  

• The National Technical Committee of The Royal Life Saving Society (1969). Life Saving. 

London and Colchester. 
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Τ – 182Δπ  πγρξνληζκέλε Κνιχκβεζε 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα 

ΒθαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Υ. Υαηξνπνχινπ 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Υ. Υαηξνπνχινπ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε βαζηθψλ κνξθψλ αζθάζεσλ ζπγρξνληζκΫλεο 

θνιχκβεζεο. ΒθκΪζεζε πξνπνλεηηθψλ αξρψλ θαη αξρψλ επέπιεπζεο. Αηδαζθαιέα πδξνδπ-

λακηθάο θαη ηερληθάο ηνπ αζιάκαηνο γηα εθαξκνγά ζηελ πξνπνλεηηθά δηαδηθαζέα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Σερληθά ππνδνκά αζιάκαηνο : θνιπκβεηηθΪ ζηπι, ζΫζεηο, θηγνχξεο.  

• Πξνπφλεζε κε θνιπκβεηηθΪ ζηπι : θνιπκβεηηθΫο ζπλζΫζεηο, δεπγΪξηα.  

• θΪιηλγθ : εέδε κεηαθέλεζεο θαη επέ ηφπνπ, ηερληθά.  

• Σερληθά : αξρΫο κεραληθάο ηνπ ζθΪιηλγθ. 

• ΐαζηθΫο ζΫζεηο : δηδαζθαιέα ππνζηάξημεο.  

• ηνηρεέα ρνξνγξαθέαο : νξηζκφο ρνξνγξαθέαο, δεκηνπξγέα ξνπηέλαο.  

• Ώλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ζπιιφγσλ : αλΪπηπμε ππνδνκάο, θπηψξην.  

• ΟξγΪλσζε Ώγψλσλ : ΟξγΪλσζε Γξακκαηεέαο Ώγψλσλ.  

• ΘΫκαηα θξέζεο ζηε ζπγρξνληζκΫλε θνιχκβεζε : αμηνιφγεζε. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέεο, εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Υαηξνπνχινπ, Υ. (1997). πγρξνληζκΫλε Κνιχκβεζε Ώζάλα : ΣειΫζξηνλ.  

• Gray, J. (1993). Coaching Synchronized Swimming. England : Standard Studio.  

• Counsilman, J. E. (1968). The science of swimming. New Jwersey : Prentice Hall. 
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Τ – 186Δπ  Τδαηνζθαίξηζε 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΠιαηΪλνπ 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΠιαηΪλνπ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: χληνκε ηζηνξηθά αλαζθφπεζε. Σερληθά αλΪιπζε  θαη κε-

ζνδνινγέα εθκΪζεζεο ησλ ηερληθψλ θηλάζεσλ ηεο πδαηνζθαέξηζεο. Θεκειηψδεηο ηαθηηθΫο ζε 

ζηαζεξΫο ζπλζάθεο. Αηεζλεέο θαλνληζκνέ παηρληδηνχ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά αλαζθφπεζε θαη πξννπηηθά ηεο πδαηνζθαέξηζεο.  

• Φπζηθά πξνεηνηκαζέα ζην λεξφ.  

• Σερληθά αλΪιπζε ησλ βαζηθψλ θνιπκβεηηθψλ ηερληθψλ.  

• Μεζνδνινγέα εθκΪζεζεο ησλ βαζηθψλ θνιπκβεηηθψλ ηερληθψλ.  

• Σερληθά αλΪιπζε ησλ εηδηθψλ ηερληθψλ ηεο πδαηνζθαέξηζεο.   

• Μεζνδνινγέα εθκΪζεζεο ησλ εηδηθψλ ηερληθψλ ηεο πδαηνζθαέξηζεο.  

• Σερληθά αλΪιπζε ησλ ηερληθψλ επέζεζεο.  

• Μεζνδνινγέα ησλ ηερληθψλ επέζεζεο.  

• Σερληθά αλΪιπζε ησλ ηερληθψλ Ϊκπλαο.  

• Μεζνδνινγέα ησλ ηερληθψλ Ϊκπλαο.  

• Θεκειηψδε ηαθηηθά ζε ζηαζεξΫο ζπλζάθεο.   

• Μεζνδνινγέα ηεο ηαθηηθάο.  

• Αηεζλεέο θαλνληζκνέ παηρληδηνχ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ:Γξαπηά ζεσξεηηθά εμΫηαζε. Πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΠιαηΪλνπ, Θ. (1997). Δ Τδαηνζθαέξηζε. Kegraft Β.Π.Β. Ώζάλα.  

• ΠιαηΪλνπ Θ. (1994). Δ Φπζηθά Πξνεηνηκαζέα Τδαηνζθαηξηζηψλ. Kegraft. Β.Π.Β. Ώζάλα.  

• Καξνχιε, Ώ. (1993). Σν παηρλέδη ησλ δπλαηψλ. Βθδφζεηο SΏΛΣΟ. Θεζζαινλέθε. 
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Τ –188Δπ  Άζθεζε ζην λεξφ ζηηο θαξδηναλαπλεπζηηθέο παζήζεηο 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

3 42 100 4 2 Βηάζην 
Θεσξέα: 1 ψξα Β-

θαξκνγΫο: 2 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπηθ.Καζεγεηάο Ε. ΐνγηαηδάο 

 

Γηδαζθαιία: Βπηθ.Καζεγεηάο Ε. ΐνγηαηδάο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΜΫζσ δηαιΫμεσλ θαη παξαθνινχζεζεο ζπλεδξηψλ θαξδην-

αλαπλεπζηηθάο απνθαηΪζηαζεο ζε εμεηδηθεπκΫλεο κνλΪδεο απνθαηΪζηαζεο νη θνηηεηΫο ζα 

δηδαρζνχλ ηηο αξρΫο εθπφλεζεο πξνγξακκΪησλ ζσκαηηθάο Ϊζθεζεο γηα αζζελεέο κε ρξφληεο 

θαξδηνλαπλεπζηηθΫο παζάζεηο.  

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

•  ΘεξαπεπηηθΫο εθαξκνγΫο ηεο Ϊζθεζεο. 

• ΠαξΪγνληεο πεξηνξηζκνχ ηεο ηθαλφηεηαο γηα Ϊζθεζε. 

• ρεδηαζκφο πξνγξακκΪησλ Ϊζθεζεο. 

• ΜΫζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκΪησλ ζεξαπεπηηθάο Ϊζθε-

ζεο. 

• Ώπαηηνχκελα κΫζα γηα ηνλ αζθαιά ηξφπν Ϊζθεζεο ζην λεξφ. 

• Κξηηάξηα εηζαγσγάο αζζελψλ ζε πξνγξΪκκαηα ζεξαπεπηηθάο Ϊζθεζεο. 

• Ώπαξαέηεηνο εμνπιηζκφο θαη ην αλαγθαέν πξνζσπηθφ. 

• Βθαξκνγά αζθάζεσλ αληνράο θαη κπηθάο ελδπλΪκσζεο ζην λεξφ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Θεσξεηηθά εμΫηαζε 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Ώλαπλεπζηηθά ΏπνθαηΪζηαζε.  Κιηληθά Πλεπκνλνινγέα, 2005 Σφκνο Γ, ΐ΄ Έθδνζε.   Βπη-

κΫιεηα Α. Πνιπδσγφπνπινο θαη ΐι. Πνιπρξνλφπνπινο. Βθδφζεηο Π.Υ. Παζραιιέδεο. ΚεθΪ-

ιαην 23. ζει 2351-2368. πγγξαθεέο Βκ. ΚαζηαλΪθεο θαη Ε. ΐνγηαηδάο.  

• ΒλαιιαθηηθΫο κΫζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγηθάο ηθαλφηεηαο αζζελψλ κε Υξφληα Ώπνθ-

ξαθηηθά ΠλεπκνλνπΪζεηα.  Φπζηνινγέα ηνπ Ώλαπλεπζηηθνχ πζηάκαηνο.  Βθδφζεηο Βιιελη-

θάο Πλεπκνλνινγηθάο Βηαηξεέαο. Σέηινο θεθαιαένπ: πγγξαθεέο Ε. ΝΪζεο,  Ε. ΐνγηαηδάο, 2006, 

ζει 499-507. 
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3.6.γ. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΚΟΛΤΜΒΖΖ»  

 

Τ-470ΚΟ Σερληθή Αλάιπζε Κνιχκβεζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΐ. Θαλφπνπινο 

 

Γηδαζθαιία: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΐ. Θαλφπνπινο, κΫινο Β.Β.ΑΕ.Π.  Μ. Μαληαινχθαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ εκβΪζπλζε ζηελ αλΪιπζε θαη ε ηειεηνπνέεζε ηεο ηερλη-

θάο ησλ ηεζζΪξσλ ζηπι (ειεχζεξν, χπηην, πξφζζην, πεηαινχδα) ηεο αγσληζηηθάο θνιχκβε-

ζεο. ΏλΪιπζε ηεο ηερληθάο ηεο θνιχκβεζεο ζε ζρΫζε κε ηε ζΫζε ηεο θεθαιάο, ηνπ θνξκνχ, 

ηεο θέλεζεο ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ θαζψο θαη ζε φιε ηελ θέλεζε. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Μεραληθά, πδξνζηαηηθά, πδξνδπλακηθά, αληηζηΪζεηο  

• Σερληθά θαη κεραληθά αλΪιπζε ησλ ζηπι (ειεχζεξν, χπηην, πξφζζην, πεηαινχδαο) ηεο αγσ-

ληζηηθάο  θνιχκβεζεο.  

• Σερληθά θαη κεραληθά αλΪιπζε ησλ εθθηλάζεσλ  θαη ησλ ζηξνθψλ.  

• ΏλΪιπζε ηεο θέλεζεο ηνπ ζψκαηνο ζην λεξφ κε ηε βνάζεηα ησλ θηλεκαηηθψλ, δπλακηθψλ θαη 

πδξνδπλακηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα ηΫζζεξα ζηπι ηεο θνιχκβεζεο.  

• Αηδαζθαιέα  θαη αλΪιπζε θαλνληζκψλ θνιχκβεζεο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο. Γξαπηά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Νηθνιφπνπινο, Γ. (2006). Δ Κνιχκβεζε. Ώζάλα.  

• Counsilman, J. (1968). The Science of Swimming. London : Pelham Books.  

• David Wilkie, & Kelvin Juba. The hand book of swimming. London : Pelham Books.  

• Maglischo, E. (1993). Swimming Even Faster. California: Mayfield Publ. Co.  

• Maglischo, E. (2003). Swimming Fastest, Champaign IL: Human Kinetics.  

• Sweetnham, B., Atkinson J., (2003). Championship Swim Training. Champaign IL: Human 

Kinetics.
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Τ-471ΚΟ Πξνπνλεηηθή Κνιχκβεζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  ΐ. Θαλφπνπινο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  ΐ. Θαλφπνπινο, ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π.  Μ. Μαληαινχθαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ δηδαζθαιέα ηεο ζεσξεηηθάο θαη πξαθηηθάο νξγΪλσζεο 

ηεο πξνπφλεζεο. Οδεγέεο γηα ηελ ζσζηά εθαξκνγά ησλ αξρψλ ηεο πξνπφλεζεο ζε ζπλδπ-

αζκφ κε ηηο βαζηθΫο αξρΫο ηεο Φπζηνινγέαο. Δ γλψζε ησλ παξακΫηξσλ γηα ηελ δνκά ηεο 

πξνπφλεζεο. Αεκηνπξγέα πξνγξακκΪησλ πξνπφλεζεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Θεσξέα ηεο πξνπφλεζεο: ΐαζηθΫο αξρΫο ηεο πξνπφλεζεο.  

• Φπζηνινγέα ηεο πξνπφλεζεο: ΠεγΫο κπτθάο ελΫξγεηαο. Βλεξγεηαθνέ κεραληζκνέ  

• Βθαξκνγά ησλ θπζηνινγηθψλ αξρψλ ζηελ θνιχκβεζε.  

• ΜΫζνδνη πξνπφλεζεο. ΠαξΪκεηξνη ηεο πξνπφλεζεο   

• Πξνπφλεζε Ϋμσ απφ ην λεξφ - αλΪπηπμε ησλ θπζηθψλ  ηθαλνηάησλ ησλ θνιπκβεηψλ.  

• Βέδε πξνεηνηκαζέαο (ηερληθά, ηαθηηθά, ςπρνινγηθά, ζεσξεηηθά).  

• ΠξνζΫξκαλζε  

• Πξνεηνηκαζέα ζε πςφκεηξν. Τπεξπξνπφλεζε  

• ΦνξκΪξηζκα  

• ρεδηαζκφο, πξνγξακκαηηζκφο θαη Ϋιεγρνο ηεο θνιπκβεηηθάο πξνπφλεζεο.  

• Βηάζηνο θαη πνιπεηάο πξνγξακκαηηζκφο πξνπφλεζεο θνιπκβεηψλ.   

• Έιεγρνο ηεο πξνπφλεζεο ησλ θνιπκβεηψλ.  

• Πξνπφλεζε θνιπκβεηψλ θαηΪ ειηθέεο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Τπνρξεσηηθά παξαθνινχζεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη ηνπ 

πξαθηηθνχ κΫξνπο. Βθπφλεζε εξγαζέαο. Γξαπηά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε ηνπ καζάκαηνο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Δ Κνιχκβεζε, Νηθνιφπνπινο 2006, Βθδ. Art Work. 

•  Ώγσληζηηθά Κνιχκβεζε, 2009 ΜεηΪθξαζε νπιηαλΪθε Β., Βθδ.ΜεηΫνξν, Manglischo E., 

Ώζάλα. 

• Sweetnham, B., Atkinson J., (2003). Championship Swim Training. Champaign IL: Human 

Kinetics.
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Τ-472ΚΟ Μεζνδνινγία Γηδαζθαιίαο Κνιχκβεζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΐ. Θαλφπνπινο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΐ. Θαλφπνπινο, ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π.  Μ. Μαληαινχθαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ απφθηεζε ζεσξεηηθάο γλψζεο θαη ε πξαθηηθά εμΪζθεζε 

ζηηο  κεζφδνπο δηδαζθαιέα ησλ ηεζζΪξσλ ζηπι ηεο αγσληζηηθάο θνιχκβεζεο θαη ηελ ζηαδη-

αθά εθαξκνγά ησλ αζθάζεσλ εθκΪζεζεο ηφζν  ζηελ μεξΪ φζν θαη ζην λεξφ. Βθαξκνγά ησλ 

δηδαθηηθψλ αξρψλ ζηελ εθκΪζεζε θνιχκβεζεο ζε φιεο ηηο ειηθέεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Αηδαζθαιέα ηνπ ειεπζΫξνπ  

• Αηδαζθαιέα ηνπ ππηένπ  

• Αηδαζθαιέα ηνπ πξνζζένπ  

• Αηδαζθαιέα ηεο πεηαινχδαο  

• Αηδαζθαιέα εθθηλάζεσλ θαη ζηξνθψλ  

• ΑηδαθηηθΫο αξρΫο θαη κΫζνδνη δηδαζθαιέαο ζηελ θνιχκβεζε. (Rendic) 

• Μεζνδνινγέα  εθκΪζεζεο θνιχκβεζεο ζε φια ηα ειηθηαθΪ επέπεδα (Rendic)  

• Έιεγρνο πξνφδνπ θαη ηειεηνπνέεζε ηεο ηερληθάο ηεο θνιχκβεζεο (Rendic)  

• ΟξγΪλσζε ηνπ καζάκαηνο ηεο θνιχκβεζεο. χλζεζε εκεξάζηνπ πξνγξΪκκαηνο δηδαθηηθάο 

ζηε θνιχκβεζε. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Τπνρξεσηηθά παξαθνινχζεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη ηνπ 

πξαθηηθνχ κΫξνπο. Πξαθηηθά εμΪζθεζε ζηνπο θνηηεηΫο ηνπ 3νπ Ϋηνπο, ζε ζρνιεέα θαη θνιπκ-

βεηηθνχο ζπιιφγνπο. Βθπφλεζε εξγαζέαο. Γξαπηά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Νηθνιφπνπινο, Γ. (1988). Σν Κνιχκπη. Ώζάλα • Counsilman, J. (1968). The Science of 

Swimming. London : Pelham Books.  

• David Wilkie, & Kelvin Juba. The hand book of swimming. London : Pelham Books.  

• Maglischo, E. (1993). Swimming Even Faster. California: Mayfield Publ. Co.  

• Maglischo, E. (2003). Swimming Fastest, Champaign IL: Human Kinetics.  

• Sweetnham, B., Atkinson J., (2003). Championship Swim Training. Champaign IL: Human 

Kinetics.
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Τ-473ΚΟ Δηδηθά Θέκαηα Κνιχκβεζεο 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Γ‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΐ. Θαλφπνπινο  

 

Γηδαζθαιία: ΛΫθηνξαο  Ώ. ΣνπκπΫθεο  

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: 

ΏλαθνξΫο ζε εμεηδηθεπκΫλα ζΫκαηα, ζπλαθά κε ηε θνιχκβεζε. ΠξνζΫγγηζε ησλ θνηηεηψλ κε 

ηελ επηζηεκνληθά Ϋξεπλα. 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΏλΪιπζε θαη ζπδάηεζε ζεκΪησλ πνχ αθνξνχλ ηελ θνιχκβεζε.  

• Βξεπλεηηθνέ  κΫζνδνη.  

• Ώλέρλεπζε, επηινγά θαη πξνεηνηκαζέα αζιεηηθνχ ηαιΫληνπ ζηε θνιχκβεζε.  

• ΏλΪπηπμε θαη βηνινγηθά σξέκαλζε.  

• σκαηνκεηξηθνέ δεέθηεο θαη κΫζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπο.  

• ΜΫζνδνη πξνζδηνξηζκνχ θηλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

• Γπλαέθα θαη πξσηαζιεηηζκφο.  

• Σξαπκαηηζκνέ ζηελ θνιχκβεζε. Ϊνπλα θαη καζΪδ. 

• Δ δηαηξνθά ησλ θνιπκβεηψλ.  

• ΟξγΪλσζε θαη δηεχζπλζε θνιπκβεηεξέσλ.  

• ΟξγΪλσζε  αγψλσλ  θνιχκβεζεο ΟξγΪλσζε δηεζλψλ ζπλαληάζεσλ..  

• Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ /ηξηψλ ζε θνιπκβεηηθΪ πξνγξΪκκαηα ζηνλ Δ/Τ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βθπφλεζε εξγαζέαο. Θεσξεηηθά  εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Ώπισλέηνπ Β. (2000). ΏζιεηηθΫο επηδφζεηο ζηελ θνιχκβεζε, College of Sports Sciences  

Press. 

• Costill D., Maglischo E, Richardson A. (1996). Κνιχκβεζε, ΒπηκΫιεηα Βιιεληθάο  Ϋθδνζεο, 

Ϊββαο Σνθκαθέδεο, Ώξγχξεο ΣνπκπΫθεο. Βθδφζεηο Π.Υ. Παζραιέδεο. 

• Maglischo E. (2003). Ώγσληζηηθά Κνιχκβεζε, ΒπηκΫιεηα Βιιεληθάο Έθδνζεο, ΒιΫλε νπι-

ηαλΪθε, Βθδφηεο, ΒιΫλε νπιηαλΪθε. 
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Τ-480ΚΟ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Κνιχκβεζεο 

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΐ. Θαλφπνπινο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΐ. Θαλφπνπινο, ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π.  Μ. Μαληαινχθαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ εμεηδηθεπκΫλε θαη ιεπηνκεξάο αλΪπηπμε ηεο πξνπφλεζεο. 

ΜΫζνδνη ειΫγρνπ ηεο πξνπφλεζεο. Ώμηνιφγεζε δεδνκΫλσλ. πλερά παξαθνινχζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνπφλεζεο θαη πινπνέεζε ηεο πξνπνλεηηθάο δηαδηθαζέαο. Σειεη-

νπνέεζε ησλ θνηηεηψλ /ηξηψλ ζην επΪγγεικα ηνπ πξνπνλεηά. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Πξαθηηθά εμΪζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηεο εηδέθεπζεο, ζε πξνπνλάζεηο αζιεηψλ θνιπκβεηηθψλ 

νκΪδσλ.  

• Παξαθνινχζεζε πξνπνλάζεσλ αζιεηψλ θνιπκβεηηθψλ νκΪδσλ θαη αγψλσλ  θαη αλΪιπζε 

πξνζΫξκαλζεο, ηερληθάο,  απνηειεζκΪησλ θαη Ϊιισλ ζηνηρεέσλ.  

• ΏλΪιπζε ηερληθάο κε ηε βνάζεηα παξακΫηξσλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ αγψλσλ.  

• ΏλΪιπζε απνηειεζκΪησλ θνιχκβεζεο ζε ζρΫζε κε ηελ ρξνλνινγηθά ειηθέα θαη ηελ βηνινγη-

θά σξέκαλζε.  

• ΏλΪιπζε κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ - ιεηηνπξγηθψλ θαη θηλεηηθψλ ηθαλνηάησλ ησλ 

θνιπκβεηψλ.  

• ΏλΪιπζε πξνζΫξκαλζεο, εθθηλάζεσλ θαη ζηξνθψλ.  

• ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγά απφ ηνπο θνηηεηΫο ηεο εηδηθφηεηαο εκεξεζέσλ πξνγξακκΪησλ 

πξνπφλεζεο ζην θνιπκβεηάξην.  

• ρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο πξνπφλεζεο θνιπκβεηψλ γηα Ϋλαλ Οιπκπηαθφ θχθιν. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Τπνρξεσηηθά παξαθνινχζεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη 

πξαθηηθνχ κΫξνπο ηνπ καζάκαηνο. Βθπφλεζε εξγαζέαο. Θεσξεηηθά  εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Νηθνιφπνπινο, Γ. (1988). Σν Κνιχκπη. Ώζάλα.  

• Counsilman, J. (1968). The Science of Swimming. London : Pelham Books.  

• Maglischo, E. (2003). Swimming Fastest, Champaign IL: Human Kinetics.  

• Sweetnham, B., Atkinson J., (2003). Championship Swim Training. Champaign IL: Human 

Kinetics. 
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3.6.δ. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΚΧΠΖΛΑΙΑ»  

 

Τ-470ΚΧ Σερληθή Αλάιπζε Κσπειαζίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο . Καινπςάο 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο . Καινπςάο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΏλΪιπζε ηεο ηερληθάο, δηφξζσζε εζθαικΫλσλ θηλάζεσλ 

θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πιεχζεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε ηεο θσπειαηηθάο ηερληθάο.  

• χληνκε πεξηγξαθηθά αλΪιπζε ηεο ηερληθάο.  

• ΐην-κεραληθά αλΪιπζε ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ ηερληθά.  

• πληνληζκφο θηλάζεσλ ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ θσπειαηηθά ηερληθά.  

• ΏλΪιπζε δπλΪκεσλ ζηα ππνπφδηα, ζηε ιαβά ηνπ θνππηνχ, ζην ζθαικφ.  

• Κακπχιεο δχλακεο αλΪινγα κε ηελ ηερληθά.  

• πκκεηνρά ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο αλΪινγα κε ηνλ ξπζκφ.  

• ΒζθαικΫλεο θηλάζεηο εθηΫιεζεο ηεο ηερληθάο θαη ηξφπνη δηφξζσζάο ηνπο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέα, Θεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Καινπςάο, . (1999). Μεζνδνινγέα θαη ηερληθά ηεο θσπειαζέαο Ρχζκηζε –  Τδξνδπλακηθά 

– Πξνπνλεηηθά. Ώζάλα  Βθδ. πκκεηξέα.  

• ΜcArthur, J. (1997). High performance Rowing : The Crowood Press.  

• Sayer, B. (1996). Rowing and sculling. England: Robert Hale Ed. 
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Τ-471ΚΧ Πξνπνλεηηθή Κσπειαζίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο . Καινπςάο 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο . Καινπςάο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Καηαξηηζκφο βξαρπρξφλησλ θαη καθξνρξφλησλ πξνπνλεηη-

θψλ πξνγξακκΪησλ κΫζα θη‘ Ϋμσ απφ ην λεξφ, αλΪινγα κε ηελ ειηθέα, ην θχιν θαη ηελ αγσ-

ληζηηθά θαηεγνξέα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΓεληθΫο θαη εηδηθΫο κΫζνδνη πξνπφλεζεο ηεο θσπειαζέαο.  

• ΜΫζνδνη βειηέσζεο ησλ γεληθψλ θπζηθψλ ηθαλνηάησλ ησλ θσπειαηψλ.  

• ΏλΪπηπμε ησλ εηδηθψλ ηθαλνηάησλ απφδνζεο ηνπ αζιάκαηνο.  

• ΚαηΪξηηζε  πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ αλΪινγα κε ην επέπεδν κΪζεζεο θαη ηελ  ρξνλν-

ινγηθά ειηθέα ησλ θσπειαηψλ.  

• Πξνπφλεζε ζηελ μεξΪ γηα ηελ βειηέσζε ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο.  

• ΒμαηνκηθεπκΫλε πξνπφλεζε αλΪινγα κε ηηο ειιεέςεηο ησλ θσπειαηψλ.  

• Πξνπφλεζε ζην λεξφ αλΪινγα κε ηηο ρξνληθΫο πεξηφδνπο ηνπ Ϋηνπο.  

• ΠξνγξΪκκαηα πξνπφλεζεο αλΪινγα κε ηελ ειηθέα θαη θχιν ησλ αζιεηψλ.  

• Σειεηνπνέεζε ηνπ ηξφπνπ εθηΫιεζεο θαη εθαξκνγάο εκεξάζησλ θαη βξαρπρξφλησλ  πξνπν-

λεηηθψλ πξνγξακκΪησλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέα, Θεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Bompa, T. (1990). Theory and methodology of trainig. Toronto: Kendall / Hunt Publ. Comp.  

• Ed Mc Neely (2000). Training for rowing.  

• Καινπςάο, . (1999). Μεζνδνινγέα θαη ηερληθά ηεο θσπειαζέαο Ρχζκηζε –  Τδξνδπλακηθά 

– Πξνπνλεηηθά. Ώζάλα  Βθδ. πκκεηξέα.  

• Körner, T. & Schwanitz, P. (1989). Rudern. Berlin : Sportverlang.
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Τ-472ΚΧ Μεζνδνινγία Γηδαζθαιίαο Κσπειαζίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο . Καινπςάο 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο . Καινπςάο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Μεζνδηθά δηδαζθαιέα ηεο ηζνξξνπέαο θαη ηερληθάο ηεο θσ-

πειαζέαο  Υεηξηζκνέ πξνψζεζεο ηεο ιΫκβνπ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΓεληθΫο θαη εηδηθΫο κΫζνδνη δηδαζθαιέαο ηεο θσπειαζέαο.  

• ΏξρΫο ηεο θσπειαζέαο.  

• θνπφο θαη ζεηξΪ καζάζεσο.  

• Εζνξξνπηζηηθά ηθαλφηεηα.  

• Ώλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ βειηέσζε ηεο ηζνξξνπέαο.  

• Πξννδεπηηθά ζχλδεζε ησλ θσπειαηηθψλ θηλάζεσλ θαηΪ ζεηξΪ δπζθνιέαο.  

• Υεηξηζκνέ πξνψζεζεο ησλ ιΫκβσλ.  

• Βθπαέδεπζε ζε αηνκηθΫο θαη νκαδηθΫο ιΫκβνπο.  

• ΚαηΪιιειε ειηθέα Ϋλαξμεο ηεο θσπειαζέαο.  

• ΐνεζεηηθΪ κΫζα εθκΪζεζεο ηεο βαζηθάο ηερληθάο ζηελ μεξΪ θαη ην λεξφ.  

• Πεδαιηνχρεζε ησλ ιΫκβσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέα, Θεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Καινπςάο, . (1999). Μεζνδνινγέα θαη ηερληθά ηεο Κσπειαζέαο. Ώζάλα: Βθδ.  πκκεηξέα.  

• Mayglothling, R. (1994). Rowing the skillw of the game. Great Britain : The  Crowood Press 

Ltd.  

• Schröder, W. (1987). Rudern Training – Technik – Taktik. Hamburg : ro.ro.ro.
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Τ-473ΚΧ Δηδηθά Θέκαηα Κσπειαζίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Δ‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο  Καζεγεηάο . Καινπςάο 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξσηάο  Καζεγεηάο . Καινπςάο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Ρχζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ ιΫκβσλ αλΪινγα κε ηα ζσκα-

ηνκεηξηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ θσπειαηψλ. Τδξνδπλακηθά θαηΪ ηελ πιεχζε. Βπηινγά θαη 

αμηνιφγεζε αζιεηηθνχ ηαιΫληνπ. ΒλεξγεηαθΫο απαηηάζεηο ηεο θσπειαζέαο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΤιηθΪ θαηαζθεπάο ησλ ιΫκβσλ θαη ησλ εμαξηεκΪησλ ηνπο.  

• Μεραληθά αλΪιπζε ησλ εμαξηεκΪησλ ηεο ιΫκβνπ θαη ησλ θνππηψλ.  

• Βιαζηηθφηεηα ησλ ιΫκβσλ θαη ησλ θνππηψλ.  

• Πξνζαξκνγά ησλ εμαξηεκΪησλ ησλ ιΫκβσλ αλΪινγα κε ηα ζσκαηνκεηξηθΪ ζηνηρεέα θαη ηελ 

δπλακηθφηεηα ησλ θσπειαηψλ.  

• Άλσζε θαη πιεχζε. ράκαηα  ιΫκβσλ θαη θνππηψλ.  

• Παξνπζηαδφκελα θαηλφκελα πδξνδπλακηθάο θαηΪ ηελ πιεχζε.  

• ΒζσηεξηθΫο θαη εμσηεξηθΫο δπλΪκεηο πνπ παξνπζηΪδνληαη θαηΪ ηελ πιεχζε.  

• Εδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο αλαπηπμηαθάο ειηθέαο.  

• Βπηινγά θαη αμηνιφγεζε αζιεηηθνχ ηαιΫληνπ.  

• Σξαπκαηηζκνέ θαη  ελεξγεηαθΫο απαηηάζεηο ηνπ αζιάκαηνο ηεο θσπειαζέαο.  

• ΏλΪιπζε θαλνληζκψλ θαη δηνξγΪλσζε αγψλσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέα, Θεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Καινπςάο, . (1999). Μεζνδνινγέα θαη ηερληθά ηεο θσπειαζέαο Ρχζκηζε –  Τδξνδπλακηθά 

– Πξνπνλεηηθά. Ώζάλα  Βθδ. πκκεηξέα.  

• Nolte, V. (1984). Trimmen von booten Bootswerft Empacher.  

• Willicome, B., Scott, A. (1967). Rowing a scientific approach. London  Kaye & Watd Ltd. 
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Τ-480ΚΧ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Κσπειαζίαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο . Καινπςάο 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο . Καινπςάο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΐειηέσζε ηεο δηδαθηηθάο θαη πξνπνλεηηθάο ηθαλφηεηαο ησλ 

θνηηεηψλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Βηδηθά εμΪζθεζε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζηελ εθαξκνγά ησλ κεζφδσλ πξνπφλεζεο 

ζε αζιεηηθνχο πιιφγνπο ά θνηηεηΫο ηνπ καζάκαηνο επηινγάο.  

• Ώπφθηεζε δηδαθηηθάο ηθαλφηεηαο θαη επηθνηλσλέαο κε ηνπο αξρΪξηνπο θαη πξνρσξεκΫλνπο 

θσπειΪηεο.  

• Βθαξκνγά πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ κΫζα θη‘ Ϋμσ απφ ην λεξφ.  

• ΒμΪζθεζε γηα ηελ απφθηεζε ηθαλφηεηαο δηαπέζησζεο ζθαικΪησλ εθηΫιεζεο ηεο ηερληθάο 

θαη δηφξζσζεο απηψλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέα, Θεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Καινπςάο, . (1999). Μεζνδνινγέα θαη ηερληθά ηεο θσπειαζέαο Ρχζκηζε –  Τδξνδπλακηθά 

– Πξνπνλεηηθά. Ώζάλα  Βθδ. πκκεηξέα.  

• Sayer, B. (1996). Rowing and sculling. England: Robert Hale Ed. 
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3.6.ε. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΤΓΑΣΟΦΑΙΡΙΖ»  

 

Τ-470ΤΓ Σερληθή Αλάιπζε Τδαηνζθαίξηζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΠιαηΪλνπ 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΠιαηΪλνπ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:Σερληθά θαη κεραληθά αλΪιπζε, κεζνδνινγέα ηερληθψλ, πξν-

εηνηκαζέα ηερληθάο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Σερληθά θαη κεραληθά αλΪιπζε ησλ βαζηθψλ ηξφπσλ κεηαθέλεζεο ηνπ Τδαηνζθαηξηζηά.  

• Σερληθά θαη κεραληθά αλΪιπζε ησλ εηδηθψλ ηξφπσλ κεηαθέλεζεο ηνπ Τδαηνζθαηξηζηά.  

• Σερληθά ηεο επέζεζεο.  

• Σερληθά ηεο Ϊκπλαο.  

• Μεζνδνινγέα εθκΪζεζεο ησλ ηερληθψλ.  

• Μεζνδνινγέα αθνκνέσζεο, ζηεξενπνέεζεο θαη παξαπΫξα ηειεηνπνέεζεο ησλ ηερληθψλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέα, Θεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

ΑηΪιεμε, εξγαζηάξην πξαθηηθά εμΪζθεζε, γξαπηΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΠιαηΪλνπ, Θ. (1997). Ζ Τδαηνζθαίξηζε, Kegraft Β.Π.Β. Ώζάλα.  

• Καξνχιε, Ώ. (1993). Σν παηρλέδη ησλ δπλαηψλ. Βθδφζεηο SΏΛΣΟ. Θεζζαινλέθε.  

• Cutino P. and D. Bledsoe (1976). The manual for coach and player, Swimming World Publi-

cations. CA, Los Angeles. 
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Τ-471ΤΓ Πξνπνλεηηθή Τδαηνζθαίξηζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Z‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΠιαηΪλνπ 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΠιαηΪλνπ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΦπζηνινγηθΫο απαηηάζεηο Τδαηνζθαέξηζεο. ΜΫζα, πεξηε-

ρφκελν θαη κΫζνδνη βειηέσζεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ θπζηθψλ ηθαλνηάησλ Ϋμσ θαη κΫζα 

ζην λεξφ. ρεδηαζκφο ηεο πξνπφλεζεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΦπζηνινγηθΫο απαηηάζεηο ηεο Τδαηνζθαέξηζεο  

• ΦπζηθΪ θαη θπζηνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ πδαηνζθαηξηζηψλ.  

• ΜΫζα, πεξηερφκελν θαη κΫζνδνη βειηέσζεο ησλ θπζηθψλ ηθαλνηάησλ Ϋμσ απφ ην λεξφ.  

• ΜΫζα, πεξηερφκελν θαη κΫζνδνη βειηέσζεο ησλ θπζηθψλ ηθαλνηάησλ κΫζα ζην λεξφ. Κν-

ιπκβεηηθά πξνεηνηκαζέα.  

• Έιεγρνο ησλ θπζηθψλ ηθαλνηάησλ κε δνθηκαζέεο Ϋμσ θαη κΫζα ζην λεξφ.  

• Πξνπφλεζε θπζηθάο θαηΪζηαζεο κΫζα απφ ηερληθά θαη ηαθηηθά.  

• ΒμαηνκηθεπκΫλε πξνπφλεζε θαη θπθιηθά πξνπφλεζε ζην λεξφ.  

• Μαθξνρξφληνο πξνγξακκαηηζκφο - ρεδέαζε ηεο πξνπφλεζεο.  

• Βηάζηνη θαη πεξηνδηθνέ θχθινη. Ανκά θαη πεξηερφκελν. Ανκά, πεξηερφκελν θαη ζρεδέαζε 

εβδνκαδηαέσλ κηθξφθπθισλ θαη πξνπνλεηηθψλ κνλΪδσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέα, Θεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΠιαηΪλνπ, Θ. (1997). Ζ Τδαηνζθαίξηζε, Kegraft Β.Π.Β. Ώζάλα.  

• ΠιαηΪλνπ Θ. (1994). Ζ Φπζηθή Πξνεηνηκαζία Τδαηνζθαηξηζηώλ, Kegraft. Β.Π.Β. Ώζάλα.  

• Καξνχιε, Ώ. (1993). Σν παηρλέδη ησλ δπλαηψλ. Βθδφζεηο SΏΛΣΟ. Θεζζαινλέθε.  

• Cutino P. and D. Bledsoe (1976). The manual for coach and player, Swimming World Publi-

cations. CA, Los Angeles.  

• Riera, M. (1990). ΄΄Water polo΄΄ Tecnica-Tactica - Niveles de aprendizaje, Editorial Hispano 

Europea, Barcelona.
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Τ-473ΤΓ Δηδηθά Θέκαηα Τδαηνζθαίξηζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 H‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΠιαηΪλνπ 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΠιαηΪλνπ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒμεηδηθεπκΫλα ζΫκαηα ηεο πξνπφλεζεο. ΒζηηΪδεηαη ζε ζΫ-

καηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηινγά αζιεηψλ, ηελ δηαηξνθά, κεηξάζεσλ θπζηθψλ θαη θπζηνινγη-

θψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ πδαηνζθαέξηζε θαζψο θαη εηδηθΪ ζΫκαηα ηεο ηαθηηθάο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Καηαγξαθά θαη αμηνιφγεζε ηεο πξνπφλεζεο.  

• Καηαγξαθά αγψλσλ.  

• Βπηινγά θαη αμηνιφγεζε αζιεηηθνχ ηαιΫληνπ.  

• Καζνδάγεζε αγψλσλ.  

• Καηαζθνπεέα.  

• Μεηξάζεηο θπζηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πδαηνζθαηξηζηψλ.  

• Αηαηξνθά Τδαηνζθαηξηζηψλ.  

• Σξαπκαηηζκνέ Τδαηνζθαηξηζηψλ.  

• ΏλΪιπζε θαλνληζκψλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέα, Θεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Καλνληζκνέ FINA. 
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Τ-479ΤΓ Οκαδηθή Σαθηηθή Τδαηνζθαίξηζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 H‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΠιαηΪλνπ 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΠιαηΪλνπ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΏλΪιπζε, κεζνδνινγέα θαη πξνεηνηκαζέα ησλ ζεκειησδψλ, 

ησλ ζχλζεησλ θαη κεηαβαιιφκελσλ   ηαθηηθψλ ελεξγεηψλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Σαθηηθά επέζεζεο  

• Σαθηηθά Ϊκπλαο  

• Σαθηηθά αηνκηθά  

• Σαθηηθά κΫξνπο ηεο νκΪδαο  

• Σαθηηθά Οκαδηθά  

• Μεζνδνινγέα Σαθηηθάο  

• Πξνεηνηκαζέα ζηελ Σαθηηθά 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέα, Θεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΠιαηΪλνπ, Θ. (1997). Ζ Τδαηνζθαίξηζε, Kegraft Β.Π.Β. Ώζάλα.  

• Καξνχιε, Ώ. (1993). Σν παηρλέδη ησλ δπλαηψλ. Βθδφζεηο SΏΛΣΟ. Θεζζαινλέθε.  

• Cutino P. and D. Bledsoe (1976). The manual for coach and player, Swimming World Publi-

cations. CA, Los Angeles.  

• Riera, M. (1990). ΄΄Water polo΄΄ Tecnica-Tactica - Niveles de aprendizaje, Editorial Hispano 

Europea, Barcelona.
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Τ-480ΤΓ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Τδαηνζθαίξηζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 H‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΠιαηΪλνπ 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΠιαηΪλνπ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Πξαθηηθά εμΪζθεζε ηεο κεζνδνινγέαο ησλ ηερληθψλ θηλά-

ζεσλ θαη ησλ ηαθηηθψλ ελεξγεηψλ ηεο Τδαηνζθαέξηζεο. Ώπφθηεζε δηδαθηηθάο εκπεηξέαο απφ 

ηνπο θνηηεηΫο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΒμΪζθεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξησλ ηεο εηδηθφηεηαο, ζηελ εθαξκνγά ηεο κεζνδνινγέαο ηεο ηερλη-

θάο, ζηνπο θνηηεηΫο ηνπ καζάκαηνο επηινγάο θαη ζε αζιεηΫο αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ.  

• ΒμΪζθεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξησλ ηεο εηδηθφηεηαο ζηελ εθαξκνγά ηεο κεζνδνινγέαο απιψλ 

ηαθηηθψλ ελεξγεηψλ, ζηνπο θνηηεηΫο θαη θνηηάηξηεο ηνπ καζάκαηνο επηινγάο.  

• ρεδηαζκφο θαη πξαθηηθά εθαξκνγά απφ ηνπο θνηηεηΫο ηεο εηδηθφηεηαο εκεξάζησλ πξνπν-

λεηηθψλ πξνγξακκΪησλ ζην θνιπκβεηάξην.  

• Ώπφθηεζε εκπεηξέαο δηαηηεηά. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέα, Θεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΠιαηΪλνπ, Θ. (1997). Ζ Τδαηνζθαίξηζε, Kegraft Β.Π.Β. Ώζάλα.  
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3.6.ζη’. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΤΓΥΡΟΝΙΜΔΝΖ ΚΟΛΤΜΒΖΖ»  

 

Τ-470Κ Σερληθή Αλάιπζε πγρξνληζκέλεο Κνιχκβεζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Υ. Υαηξνπνχινπ 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Υ. Υαηξνπνχινπ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εθκΪζεζε ηεο ηερληθάο ησλ 

βαζηθψλ αζθάζεσλ ζηελ πξαθηηθά θαη ζεσξεηηθά βΪζε. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά Ώλαζθφπεζε.  

• Σερληθά Τπνδνκά ηνπ αζιάκαηνο.  

• ΚνιπκβεηηθΪ ζηπι.  

• Τδξνδπλακηθά. Βπέπιεπζε.  

• Πέεζε λεξνχ. Πιεπζηηθφηεηα θαη ηζνξξνπέα.  

• Οξηδφληηα επέπιεπζε.  

• ΒπηηΪρπλζε.  

• θΪιηλγθ.ΏξρΫο ηεο Μεραληθάο ηνπ ζθΪιηλγθ.  

• ΠξνρσξεκΫλεο κνξθΫο ζθΪιηλγθ.  

• ΐαζηθΫο ζΫζεηο, Μεηαθηλάζεηο θαη Φηγνχξεο.  

• Φηγνχξεο  FINA. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο ζεσξέαο & πξαθηηθάο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Λ. Υαηξνπνχινπ, πγρξνληζκΫλε Κνιχκβεζε, Βθδφζεηο ΣειΫζξηνλ, Ώζάλα 1997.  

• J. Gray, Coaching Synchronized Swimming Figure Transitions 1993.
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Τ-471Κ Πξνπνλεηηθή πγρξνληζκέλεο Κνιχκβεζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Υ. Υαηξνπνχινπ 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Υ. Υαηξνπνχινπ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: θνπφο ηνπ καζάκαηνο ε πξνπνλεηηθά θαηΪξηεζε ησλ θνη-

ηεηψλ ζε πξαθηηθά θαη ζεσξεηηθά βΪζε γηα ηελ απφθηεζε θπζηθάο θαηΪζηαζεο θαη ηελ εθκΪ-

ζεζε ησλ πξνπνλεηηθψλ κεζφδσλ ζηε πγρξνληζκΫλε Κνιχκβεζε. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΏλΪιπζε θέλεζεο.  

• Βηάζηνο Ώγσληζηηθφο  Πξνγξακκαηηζκφο.  

• ΏλΪπηπμε Φπζηθάο ΚαηΪζηαζεο.  

• Φπζηνινγηθνέ κεραληζκνέ πξνπφλεζεο.  

• Σερληθφ Πξφγξακκα.  

• Ώζθάζεηο κε βΪξε γηα ηελ πγρξνληζκΫλε Κνιχκβεζε. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο ζεσξέαο & πξαθηηθάο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Human Kinetics Publishers, Coaching Synchronized Swimming Effectively,1984, Vol1, Vol 2. 

• Υαηξνπνχινπ Υ. Πξνπνλεηηθά ζηε πγρξνληζκΫλε Κνιχκβεζε, Βθδφζεηο ΣειΫζξηνλ, 2010.
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Τ-473Κ Δηδηθά Θέκαηα πγρξνληζκέλεο Κνιχκβεζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Γ‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Υ. Υαηξνπνχινπ 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Υ. Υαηξνπνχινπ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: θνπφο ηνπ καζάκαηνο ε αλαδάηεζε ηεο βηβιηνγξαθέαο θαη 

ε παξνπζέαζε ζΫκαηνο απφ ηνπο θνηηεηΫο ζπλαθΫο κε ηελ εξεπλεηηθά δηαδηθαζέα ζην Ϊζιε-

κα ηεο πγρξνληζκΫλεο Κνιχκβεζεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Φπζηνινγηθνέ κεραληζκνέ ζηελ πγρξνληζκΫλε Κνιχκβεζε.  

• ξαζε θαη πγρξνληζκΫλε Κνιχκβεζε.  

• Βπιπγηζέα.  

• Ρπζκφο ζηελ πγρξνληζκΫλε Κνιχκβεζε.  

• Υνξνγξαθέα.  

• Φπρνινγέα ηνπ αζιεηνχ.  

• Φπρνινγέα ηνπ πξνπνλεηνχ.  

• Βπηινγά ηαιΫλησλ.  

• Πξνζσπηθφο ξπζκφο.  

• Ώλαηξνθνδφηεζε ζηελ πγρξνληζκΫλε Κνιχκβεζε. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο ζεσξέαο & πξαθηηθάο, παξνπζέαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Υαηξνπνχινπ Υ. Πξνπνλεηηθά ζηε πγρξνληζκΫλε Κνιχκβεζε, Βθδφζεηο ΣειΫζξηνλ, 2010. 

• Gundling B. and White J. E. Creative Synchronized Swimming 1988.  

• Schmidt, R.A., Motor Control and Learning, a Behavioral Emphasis, Human Kinetics Pub-

lishers, 1988.  

• ΓΫξβαο Ε. Βηζαγσγά ζηελ Κηλεηηθά πκπεξηθνξΪ. Κηλεηηθφο Ϋιεγρνο θαη κΪζεζε, Ώζάλα 

1992. 
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Τ-472Κ Μεζνδνινγία πγρξνληζκέλεο Κνιχκβεζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Υ. Υαηξνπνχινπ 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Υ. Υαηξνπνχινπ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: θνπφο ηνπ καζάκαηνο ε αλΪπηπμε ηεο νκαδηθφηεηαο ζηνλ 

Ϋιεγρν ησλ ρνξνγξαθηψλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Κξέζε θηγνχξσλ.  

• Κξέζε ξνπηέλαο.  

• ΜΫζνδνη Αηδαζθαιέαο ζηελ πγρξνληζκΫλε Κνιχκβεζε.  

• ΘΫκαηα Κξηηψλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο ζεσξέαο & πξαθηηθάο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Καλνληζκνέ FINA 2005. 

• Judging Manual, FINA 2005.
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Τ-480Κ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε πγρξνληζκέλεο Κνιχκβεζεο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Υ. Υαηξνπνχινπ 

 

Γηδαζθαιία: Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Υ. Υαηξνπνχινπ 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: θνπφο ηνπ καζάκαηνο ε δηδαθηηθά ηεο πγρξνληζκΫλεο 

Κνιχκβεζεο ζε ζπιιφγνπο, θνηηεηΫο επηινγάο κε ζθνπφ ηελ αλΪπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο δη-

δαζθαιέαο ησλ θηγνχξσλ θαη ρνξνγξαθηψλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Παξαθνινχζεζε πξνπνλάζεσλ Βζληθάο ΟκΪδνο.  

• Αηδαζθαιέα ζην κΪζεκα επηινγάο.  

• Αηδαζθαιέα ζε ζπιιφγνπο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο ζεσξέαο & πξαθηηθάο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Καλνληζκνέ FINA 2005. 

• Πξνθάξπμε ΚΟΒ 
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3.6.δ. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΘΑΛΑΙΟΤ ΚΙ»  

 

Τ-470Θ Σερληθή Αλάιπζε Θαιάζζηνπ θη  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο:  Ώλαπι. Καζεγεηάο  . Καινπςάο  

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΐ. ΑηΪθαο, ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Γ. Ώξαρσβέηεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:  ΒθκΪζεζε ηεο βαζηθάο  θαη εμεηδηθεπκΫλεο ηερληθάο ηνπ 

ζαιΪζζηνπ ζθη. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε αζιάκαηνο. ΤιηθΪ, εμΫιημε, ζπληάξεζε.  

• Βηζαγσγά ζην αληηθεέκελν.  

• Δ  βαζηθά ζηΪζε - ην πξψην κΪζεκα-πνξεέα.   

• Βέδε εθθηλάζεσλ.   

• Σερληθά ηνπ  κνλνζθέ, ζηΪζε ΄΄πειαξγνχ΄΄.  

• ΏλΪιπζε ησλ θΪζεσλ επηηΪρπλζεο, πξνβνιάο, πξνζηξνθάο.  

• Βέζνδνο ζηνλ ζηέβν ζιΪινκ, ε ηερληθά ηεο πξψηεο κπΪιαο.  

• Σερληθά ησλ θηγνπξψλ, βαζηθΫο ζΫζεηο.    

• Παξνπζέα ησλ αζθάζεσλ ησλ  θηγνπξψλ.  

• Βηζαγσγά ζηελ ηερληθά ηνπ Ϊικαηνο.  

• Πνξεέα πξνο ηνλ βαηάξα, εθηέλαμε, πηάζε, πξνζζαιΪζζσζε.  

• ΏλΪιπζε κνλνχ θαη δηπινχ θνςέκαηνο.  

• ΐηνκεραληθά αλΪιπζε ηνπ Ϊικαηνο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο : πξαθηηθΪ & ζεσξεηηθΪ. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Farvet, B. & Benzel, D. (1997). The Complete Guide to Water Skiing. Champaign, IL. : Hu-

man Kinetics.  

• Cau, J. M. & Favret, B. (1983). Ski Nautique (de l‘ apprentissage a la competition). Paris : 

Vigot.  

• Cau, J. M. (1992). Le ski nautique en questions. Paris : Amphora.  

• Cau .J. M.  Ski  Nautique ( Decouvert- Technique- Entrainement ). 
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Τ-471Θ Πξνπνλεηηθή Θαιάζζηνπ θη  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπι. Καζεγεηάο . Καινπςάο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΐ. ΑηΪθαο, ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Γ. Ώξαρσβέηεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε ηεο πξνπνλεηηθάο κεζνδνινγέαο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΏλΪιπζε κεζφδσλ πξνπφλεζεο ζην ζαιΪζζην  ζθη.  

• Πεξένδνη πξνπφλεζεο αζιεηψλ.  

• Πξνεηνηκαζέα θπζηθάο θαηΪζηαζεο.  

• ΚαηΪξηηζε  πξνπνλεηηθψλ  πξνγξακκΪησλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο πξαθηηθΪ & ζεσξεηηθΪ. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Farvet, B. & Benzel, D. (1997). The Complete Guide to Water Skiing. Champaign, IL. : Hu-

man Kinetics.  

• Cau, J. M. & Favret, B. (1983). Ski Nautique (de l‘ apprentissage a la competition). Paris : 

Vigot.  

• Cau, J. M. (1992). Le ski nutique en questions. Paris : Amphora. 

• D. Benzel.  Psyching 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Τ-472Θ Μεζνδνινγία Γηδαζθαιίαο Θαιάζζηνπ θη  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπι.  Καζεγεηάο . Καινπςάο,  

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΐ. ΑηΪθαο, ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Γ. Ώξαρσβέηεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: 

 ΐειηέσζε  ηνπ  ηξφπνπ  δηδαζθαιέαο. Γλψζε ηεο αζιεηηθάο  εθπαέδεπζεο. 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Μεζνδνινγέα δηδαζθαιέαο αξραξέσλ.   

• Δ  ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξψηνπ καζάκαηνο.  

• Αηδαζθαιέα ηεο ζεηξΪο ησλ καζεκΪησλ.   

• ΏλΪιπζε ησλ ηερληθψλ δηδαζθαιέαο ηνπ πξνπνλεηά. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο: πξαθηηθΪ & ζεσξεηηθΪ. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Farvet, B. & Benzel, D. (1997). The Complete Guide to Water Skiing. Champaign, IL. : Hu-

man Kinetics.  

• Cau. J. M.  Code  Vagnon -  Le  ski   nautique . Les edition  du  Plaisancier.  

• Cau, J. M. (1992). Le ski nautique en questions. Paris : Amphora. 
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Τ-473Θ Δηδηθά Θέκαηα Θαιάζζηνπ θη  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Δ‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο:  Ώλαπι. Καζεγεηάο . Καινπςάο,  

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΐ. ΑηΪθαο, ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Γ. Ώξαρσβέηεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΒθκΪζεζε θαλνληζκψλ αγσληζκΪησλ ηνπ  ζαιαζζένπ   ζθη 

.  Βθπαέδεπζε ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ζθΪθνπο. Γλψζε  ηεο  ζπληάξεζεο  ηεο  κεραλάο  θαη  ηνπ  

ζθΪθνπο . Γλψζε  ηεο  νξγΪλσζεο  αγψλσλ  ζαιαζζένπ  ζθη. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Αηδαζθαιέα θαλνληζκψλ αγσληζκΪησλ (ζιΪινκ, θηγνχξεο, Ϊικα).  

• Αηδαζθαιέα θαλνληζκψλ  ΜπΫξθνπη,  ΓνπΫεθκπνξλη.  

• ΏλΪιπζε ηνπ θαλνληζκνχ  ΛηκΫλα, ην Ννκηθφ θαζεζηψο.  

• ηνηρεέα κεραλνινγέαο, ζπληάξεζε θηλεηάξσλ ζθαθψλ, επέζθεςε ζε ζπλεξγεέν.   

• ηνηρεέα λαππεγηθάο, επέζθεςε ζε λαππεγεέν ζθαθψλ αιεμηπηψηνπ ζΪιαζζαο.  

• ΏλΪιπζε ηξφπνπ βαζκνινγέαο αγσληζκΪησλ.  

• Γξακκαηεέα αγψλσλ, ζεκηλΪξην θξηηψλ αγψλσλ.  

• ΘαιΪζζηνο Σνπξηζκφο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο : πξαθηηθΪ & ζεσξεηηθΪ. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Farvet, B. & Benzel, D. (1997). The Complete Guide to Water Skiing. Champaign, IL. : Hu-

man Kinetics.  

• Βιιεληθά Οκνζπνλδέα Θαιαζζένπ θη (2005). Σερληθφο Καλνληζκφο Ώγψλσλ Θαιαζζένπ 

θη. Ώζάλα.  

• Άγγ. Θ. Ώξγπξαθφπνπινο,   Ληκελνκέα.  2003.  

• Α. Μπισλφπνπινο,  Πνι. Μνέξα.  ΘαιΪζζηνο Σνπξηζκφο  2005. 
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Τ-480Θ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Θαιάζζηνπ θη  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Ώλαπι. Καζεγεηάο . Καινπςάο,  

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΐ. ΑηΪθαο, ΜΫινο Β.Β.ΑΕ.Π. Γ. Ώξαρσβέηεο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Γλψζε  ηνπ   ρεηξηζκνχ  ηνπ  ζθΪθνπο  ζε  αγψλεο  θαη  

πξνπφλεζε . ΐειηέσζε  ηεο  πξνπνλεηηθάο  κεζνδνινγέαο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Καζνδάγεζε αζιεηηθάο νκΪδαο.  

• Βθπαέδεπζε ζηελ νδάγεζε  ζθΪθνπο  κε Ϋιμε ζθηΫξ.  

• Οδάγεζε ζθΪθνπο αγψλσλ ζε αγσληζηηθνχο ζηέβνπο.  

• Παξαθνινχζεζε πξνπνλάζεσλ αζιεηηθψλ νκΪδσλ.  

• Πξαθηηθά εμΪζθεζε ζηελ εθπαέδεπζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ καζάκαηνο επηινγάο.  

• Πξαθηηθά εμΪζθεζε ζηελ πξνπφλεζε αζιεηψλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΒμεηΪζεηο : πξαθηηθΪ & ζεσξεηηθΪ. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Farvet, B. & Benzel, D. (1997). The Complete Guide to Water Skiing. Champaign, IL. : Hu-

man Kinetics.  

• Cau, J. M. & Favret, B. (1983). Ski Nautique (de l‘ apprentissage a la competition). Paris : 

Vigot.  

• Βιιεληθά Οκνζπνλδέα Θαιαζζένπ θη (2005). Σερληθφο Καλνληζκφο Ώγψλσλ Θαιαζζένπ 

θη. Ώζάλα.  

• Cau, J. M. (1992). Le ski nautique en questions. Paris : Amphora. 
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3.6.ε. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΙΣΙΟΠΛΟΨΑ»  

 

Τ-470Ι Σερληθή Αλάιπζε Ιζηηνπινΐαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Ε. ΐνγηαηδάο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Ε. ΐνγηαηδάο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΏξρΫο αεξνδπλακηθάο, πδξνδπλακηθάο ζθαθψλ, βηνκεραλη-

θά αλΪιπζε θηλάζεσλ ζηελ ηζηηνπινΎα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΏξρΫο αεξνδπλακηθάο ηζηέσλ ζθαθψλ Οιπκπηαθψλ θαηεγνξηψλ.  

• ΏξρΫο πδξνδπλακηθάο ζθαθψλ Οιπκπηαθψλ θαηεγνξηψλ.  

• ΐηνκεραληθά αλΪιπζε θηλάζεσλ ζηελ ηζηηνπινΎα.  

• Σερληθά ηξηκαξέζκαηνο ησλ παληψλ ζε δηαθνξεηηθΫο θαηξηθΫο ζπλζάθεο.  

• Μεζνδνινγέα εθκΪζεζεο ησλ ηερληθψλ ηξηκαξέζκαηνο παληψλ ζηελ ζΪιαζζα. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ηξνχληδαο Π. (2003). ΕζηηνπινΎα θαη Ναπηηθά ΣΫρλε. Eθδφηεο Παλειιάληνο κέινο Εζηηνπ-

ινΎαο Ώλνηθηάο ΘαιΪζζεο.
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Τ-471Ι Πξνπνλεηηθή Ιζηηνπινΐαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Γ. ΐνγηαηδάο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Γ. ΐνγηαηδάο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΦπζηνινγηθΫο απαηηάζεηο ΕζηηνπινΎαο. ΜΫζα, πεξηερφκελν 

θαη κΫζνδνη βειηέσζεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ θπζηθψλ ηθαλνηάησλ Ϋμσ θαη κΫζα ζηε ζΪ-

ιαζζα. ρεδηαζκφο ηεο πξνπφλεζεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΦπζηνινγηθΫο απαηηάζεηο ηεο ΕζηηνπινΎαο.  

• ΦπζηνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ ηζηηνπιφσλ.  

• ΜΫζα, πεξηερφκελν θαη κΫζνδνη βειηέσζεο ησλ θπζηθψλ ηθαλνηάησλ ζην γπκλαζηάξην.  

• ΜΫζα, πεξηερφκελν θαη κΫζνδνη βειηέσζεο ησλ θπζηθψλ ηθαλνηάησλ ζηελ ζΪιαζζα.  

• Έιεγρνο ησλ θπζηθψλ ηθαλνηάησλ κε δνθηκαζέεο ζην εξγαζηάξην.  

• ΒμαηνκηθεπκΫλε πξνπφλεζε θαη θπθιηθά πξνπφλεζε ζην γπκλαζηάξην.  

• Μαθξνρξφληνο πξνγξακκαηηζκφο - ρεδέαζε ηεο πξνπφλεζεο.  

• Βηάζηνη θαη πεξηνδηθνέ θχθινη. Ανκά θαη πεξηερφκελν. Ανκά, πεξηερφκελν θαη ζρεδέαζε 

εβδνκαδηαέσλ κηθξφθπθισλ θαη πξνπνλεηηθψλ κνλΪδσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο, εξγαζέα εηάζηνπ πξνγξακκαηηθνχ 

πιΪλνπ. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΐνγηαηδάο Γ. (2005). εκεηψζεηο ζηελ Πξνπνλεηηθά ηεο Εζηηνπινέαο. Ώζάλα. Βζληθφ θαη 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ.  

• Gisela Sjogaard, Jens Bangsbo (2002). Sailing and Science. πγγξαθΫαο: Eθδφηεο: Univer-

sity of Copenhagen.
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Τ-472Ι Μεζνδνινγία Γηδαζθαιίαο Ιζηηνπινΐαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Γ. ΐνγηαηδάο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Γ. ΐνγηαηδάο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Θεσξεηηθά εμΪζθεζε ηεο κεζνδνινγέαο δηδαζθαιέαο ησλ 

ηερληθψλ θηλάζεσλ θαη ησλ ηαθηηθψλ ελεξγεηψλ ηεο ΕζηηνπινΎαο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΓεληθΫο θαη εηδηθΫο κΫζνδνη δηδαζθαιέαο αξραξέσλ ζηελ ηζηηνπινΎα.  

• ΓεληθΫο θαη εηδηθΫο κΫζνδνη δηδαζθαιέαο αγσληζηηθάο ηερληθάο ζηελ ηζηηνπινΎα.  

• ΓεληθΫο θαη εηδηθΫο κΫζνδνη δηδαζθαιέαο αγσληζηηθάο ηαθηηθάο ζηελ ηζηηνπινΎα.  

• ΓεληθΫο θαη εηδηθΫο κΫζνδνη δηδαζθαιέαο θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ηζηηνπινΎα.  

• Βθαξκνγά θαλνληζκψλ ζε αγψλεο ηζηηνπινΎαο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Γξαπηά εμΫηαζε. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ηξνχληδαο Π. (2003). ΕζηηνπινΎα θαη Ναπηηθά ΣΫρλε. Eθδφηεο Παλειιάληνο κέινο Εζηηνπ-

ινΎαο Ώλνηθηάο ΘαιΪζζεο.  

• Michael Blackburn (1998). Sailing Tactics Training. Southwood Press.  

• CD : Laser sailing Instruction racing by Laser Coach 2000. 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Τ-473Ι Δηδηθά Θέκαηα Ιζηηνπινΐαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Δ‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Γ. ΐνγηαηδάο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Γ. ΐνγηαηδάο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Πξαγκαηεχεηαη εμεηδηθεπκΫλα ζΫκαηα ηεο πξνπφλεζεο. 

ΒζηηΪδεηαη ζε ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απνθπγά ρξφλησλ ηξαπκαηηζκψλ, ηελ δηαηξνθά, θαη 

ηελ αμηνιφγεζε κεηξάζεσλ θπζηνινγηθψλ παξακΫηξσλ ζηελ ηζηηνπινΎα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Καηαγξαθά θαη αμηνιφγεζε βηνινγηθψλ παξακΫηξσλ ζηελ ηζηηνπινΎα.  

• ΐηληενζθφπεζε πξνπφλεζεο θαη αγψλσλ.  

• Μεηξάζεηο θπζηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηζηηνπιφσλ.  

• Αηαηξνθά ηζηηνπιφσλ.  

• Σξαπκαηηζκνέ ηζηηνπιφσλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΓξαπηΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• Jim Saltonstall (1996). Race Training Manual. Eθδφηεο: Royal Yachting Association.  

• ΐνγηαηδάο Γ. (2005). εκεηψζεηο ζηελ Πξνπνλεηηθά ηεο ΕζηηνπινΎαο. Ώζάλα. Βζληθφ θαη 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ. 
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Τ-480Ι Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Ιζηηνπινΐαο  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο:Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Γ. ΐνγηαηδάο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  Γ. ΐνγηαηδάο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Πξαθηηθά εμΪζθεζε ηεο κεζνδνινγέαο ησλ ηερληθψλ θηλά-

ζεσλ θαη ησλ ηαθηηθψλ ελεξγεηψλ ηεο ΕζηηνπινΎαο. Ώπφθηεζε δηδαθηηθάο εκπεηξέαο απφ ηνπο 

θνηηεηΫο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΒμΪζθεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξησλ ηεο εηδηθφηεηαο ζηελ εθαξκνγά ηεο κεζνδνινγέαο ηεο ηερλη-

θάο ζηνπο θνηηεηΫο ηνπ καζάκαηνο επηινγάο.  

• ΒμΪζθεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξησλ ηεο εηδηθφηεηαο ζηελ εθαξκνγά ηεο κεζνδνινγέαο απιψλ 

ηαθηηθψλ θαη ηερληθψλ ελεξγεηψλ ζηνπο θνηηεηΫο θαη θνηηάηξηεο ηνπ καζάκαηνο επηινγάο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: ΠξαθηηθΫο εμεηΪζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΐνγηαηδάο Γ (2005). εκεηψζεηο ζην κΪζεκα Βπηινγάο ζηελ ΕζηηνπινΎαο. Ώζάλα. 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

3.6.Θ. Δηδίθεπζε «ΠΡΟΠΟΝΖΣΙΚΖ ΚΑΝΟΔ - ΚΑΓΙΑΚ»  

 

Τ-470ΚΚ Σερληθή Αλάιπζε Καλφε Καγηάθ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  ΐ. ΑηΪθαο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  ΐ. ΑηΪθαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Μεραληθά αλΪιπζε ηεο ηερληθάο, δηφξζσζε ησλ ιαλζαζκΫ-

λσλ θηλάζεσλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πιεχζεο. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Εζηνξηθά εμΫιημε ηεο ηερληθάο ηνπ θαλφε θαγηΪθ  

• χληνκε πεξηγξαθηθά αλΪιπζε ηεο ηερληθάο  

• ΐηνθηλεηηθά αλΪιπζε ηεο ηερληθάο  

• πληνληζκφο θηλάζεσλ ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ  ηερληθά ηνπ θαλφε 

θαγηΪθ  

• ΛΪζε εθηΫιεζεο ηεο ηερληθάο θαη ηξφπνη δηφξζσζάο ηνπο  

• Αηαθνξεηηθνέ ηξφπνη θέλεζεο ηνπ θνππηνχ γηα ηελ πξνψζεζε, ηζνξξνπέα θαη δηεχζπλζε ηνπ 

ζθΪθνπο ζηα δηαθνξεηηθΪ αγσλέζκαηα  

• Βμσηεξηθνέ παξΪγνληεο επεξεαζκνχ ηεο ηζνξξνπέαο θαη δηεχζπλζεο ηνπ ζθΪθνπο   

• Βπηινγά ηεο ηερληθάο αλΪινγα κε ξνά, ξεχκα, ζηξφβηιν, πφξηα ηνπ πνηακνχ  

• ΦΪζεηο εθκΪζεζεο ηεο ηερληθάο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέεο, ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε.   

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΑηΪθαο, ΐ. (1998) Καλφε – ΚαγηΪθ. Ώζάλα: εθδ. Ώζαλαζφπνπινο – ΠαπαδΪκεο.  

• Santo, C. (1995) Racing Canoeing. China: International Canoe Federation.  

• ΑηΪθαο, ΐ. (2000) Καλφε – ΚαγηΪθ. Ώζάλα: Ώζαλαζφπνπινο – ΠαπαδΪκεο.  

• Stuhaug, O, D. (1995) Kayaking. USA: The old Pequot Press. 
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Τ-471ΚΚ Πξνπνλεηηθή Καλφε Καγηάθ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο:Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  ΐ. ΑηΪθαο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  ΐ. ΑηΪθαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Καηαξηηζκφο βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ 

πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ κΫζα θαη Ϋμσ απφ ην λεξφ, αλΪινγα κε ηελ ειηθέα, ην θχιν, ην 

επέπεδν θαη ηελ αγσληζηηθά θαηεγνξέα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΓεληθΫο θαη εηδηθΫο κΫζνδνη πξνπφλεζεο ηνπ θαλφε θαγηΪθ.  

• ΜΫζνδνη βειηέσζεο ησλ γεληθψλ θπζηθψλ ηθαλνηάησλ ησλ θαγηαθηζηψλ.  

• ΏλΪπηπμε  ησλ εηδηθψλ ηθαλνηάησλ απφδνζεο ηνπ αζιάκαηνο.  

• ΚαηΪξηηζε πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ αλΪινγα κε ην επέπεδν κΪζεζεο θαη ηελ  ρξνλν-

ινγηθά ειηθέα ησλ θαγηαθηζηψλ.  

• Πξνπφλεζε ζηελ μεξΪ γηα ηελ  βειηέσζε ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο.  

• ΒμαηνκηθεπκΫλε πξνπφλεζε αλΪινγα  κε ηηο ειιεέςεηο ησλ θαγηαθηζηψλ.  

• Πξνπφλεζε ζην λεξφ αλΪινγα κε ηηο  ρξνληθΫο πεξηφδνπο ηνπ Ϋηνπο.  

• ΠξνγξΪκκαηα πξνπφλεζεο αλΪινγα κε ηελ ειηθέα θαη θχιν ησλ αζιεηψλ.  

• Σειεηνπνέεζε ηνπ ηξφπνπ εθηΫιεζεο θαη εθαξκνγάο εκεξάζησλ θαη βξαρπρξφλησλ πξνπν-

λεηηθψλ πξνγξακκΪησλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέεο, ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε.   

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΑηΪθαο, ΐ. (1998) Καλφε – ΚαγηΪθ. Ώζάλα: εθδ. Ώζαλαζφπνπινο – ΠαπαδΪκεο.  

• Santo, C. (1995) Racing Canoeing. China: International Canoe Federation.  

• ΑηΪθαο, ΐ. (2000) Καλφε – ΚαγηΪθ. Ώζάλα: Ώζαλαζφπνπινο – ΠαπαδΪκεο.  

• Stuhaug, O, D. (1995) Kayaking. USA: The old Pequot Press. 
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Τ-472ΚΚ Μεζνδνινγία Γηδαζθαιίαο Καλφε Καγηάθ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Γ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  ΐ. ΑηΪθαο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  ΐ. ΑηΪθαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΓεληθΫο θαη εηδηθΫο κΫζνδνη δηδαζθαιέαο ηνπ ΚΏΝΟΒ-

ΚΏΓΕΏΚ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΏξρΫο ηνπ θαλφε θαγηΪθ.  

• θνπφο θαη ζεηξΪ εθκΪζεζεο. Εζνξξνπηζηηθά ηθαλφηεηα. 

• Πξννδεπηηθά ζχλδεζε ησλ  θηλάζεσλ ηνπ θαλφε θαγηΪθ θαηΪ ζεηξΪ  δπζθνιέαο.  

• Υεηξηζκνέ θέλεζεο ησλ ιΫκβσλ. Ρπζκέζεηο πξνθχιαμε ζθαθψλ.  

• Ώλαγλψξηζε θηλδχλσλ. Πεξηβαιινληηθά πξνθχιαμε. Πξψηεο βνάζεηεο.  

• Βθπαέδεπζε ζε αηνκηθΫο θαη  νκαδηθΫο ιΫκβνπο.  

• ΚαηΪιιειε ειηθέα Ϋλαξμεο ηνπ θαλφε θαγηΪθ.  

• ΐνεζεηηθΪ κΫζα εθκΪζεζεο ηεο βαζηθάο ηερληθάο.  

• ΤιηθΪ θαηαζθεπάο ησλ ιΫκβσλ θαη ησλ εμαξηεκΪησλ ηνπο.  

• Παξνπζηαδφκελα θαηλφκελα πδξνδπλακηθάο θαηΪ ηελ πιεχζε.  

• ράκαηα  ιΫκβσλ θαη θνππηψλ, Ϊλσζε θαη πιεχζε.  

• ΒζσηεξηθΫο θαη εμσηεξηθΫο  δπλΪκεηο.  

• Πξνζαξκνγά ησλ εμαξηεκΪησλ ησλ ιΫκβσλ αλΪινγα κε ηα  ζσκαηνκεηξηθΪ ζηνηρεέα θαη ηελ 

δπλακηθφηεηα ησλ θαγηαθηζηψλ – θαλντζηψλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέεο, ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε.   

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΑηΪθαο, ΐ. (1998) Καλφε – ΚαγηΪθ. Ώζάλα: εθδ. Ώζαλαζφπνπινο – ΠαπαδΪκεο.  

• Santo, C. (1995) Racing Canoeing. China: International Canoe Federation.  

• ΑηΪθαο, ΐ. (2000) Καλφε – ΚαγηΪθ. Ώζάλα: Ώζαλαζφπνπινο – ΠαπαδΪκεο.  

• Stuhaug, O, D. (1995) Kayaking. USA: The old Pequot Press. 
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Τ-473ΚΚ Δηδηθά Θέκαηα Καλφε Καγηάθ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

2 28 100 4 2 Δ‘ Θεσξέα: 2 ψξεο  

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  ΐ. ΑηΪθαο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  ΐ. ΑηΪθαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ΤιηθΪ θαηαζθεπάο ησλ ιΫκβσλ θαη ησλ εμαξηεκΪησλ ηνπο.  

Παξνπζηαδφκελα θαηλφκελα πδξνδπλακηθάο θαηΪ ηελ πιεχζε. ράκαηα  ιΫκβσλ θαη θνππη-

ψλ, Ϊλσζε θαη πιεχζε. ΒζσηεξηθΫο θαη εμσηεξηθΫο  δπλΪκεηο. Πξνζαξκνγά ησλ εμαξηεκΪησλ 

ησλ ιΫκβσλ αλΪινγα κε ηα ζσκαηνκεηξηθΪ ζηνηρεέα θαη ηελ δπλακηθφηεηα ησλ θαγηαθηζηψλ - 

θαλντζηψλ. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΤιηθΪ θαηαζθεπάο ησλ ιΫκβσλ θαη ησλ εμαξηεκΪησλ ηνπο.  

• Παξνπζηαδφκελα θαηλφκελα πδξνδπλακηθάο θαηΪ ηελ πιεχζε.  

• ράκαηα  ιΫκβσλ θαη θνππηψλ, Ϊλσζε θαη πιεχζε.  

• ΒζσηεξηθΫο θαη εμσηεξηθΫο  δπλΪκεηο.  

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέεο, ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε.   

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

 •  ΑηΪθαο, ΐ. (1998) Καλφε – ΚαγηΪθ. Ώζάλα: εθδ. Ώζαλαζφπνπινο – ΠαπαδΪκεο.  

• Santo, C. (1995) Racing Canoeing. China: International Canoe Federation.  

• ΑηΪθαο, ΐ. (2000) Καλφε – ΚαγηΪθ. Ώζάλα: Ώζαλαζφπνπινο – ΠαπαδΪκεο.  

• Stuhaug, O, D. (1995) Kayaking. USA: The old Pequot Press. 

• ΑηΪθαο, ΐ. (2008) «Σν Ϊζιεκα ηνπ ΚΪλνε- ΚαγηΪθ θαη νη ΟιπκπηαθΫο ηνπ θαηεγνξέεο: ηφκνο 

Ώ‘ : ΚΏΝΟΒ-ΚΏΓΕΏΚ ΔΡΒΜΧΝ ΝΒΡΧΝ (Flatwater), θαη ηφκνο ΐ‘: ΚΏΝΟΒ – ΚΏΓΕΏΚ ΛΏΛΟΜ 

(slalom) - Βθδφζεηο . Ώζαλαζφπνπινο - . ΠαπαδΪκεο, & ΕΏ Β.Β. 
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Τ-480ΚΚ Πξνπνλεηηθή Δμάζθεζε Καλφε Καγηάθ  

 

ξεο / 

εβδνκ. 

ξεο / 

εμΪκ. 

Βθπ/ηηθφ 

θνξηέν 

Πηζη/θΫο 

κνλΪδεο 

Αηδ/θΫο 

κνλΪδεο 
ΒμΪκελν Αηδαζθαιέα 

6 84 200 8 4 Δ‘ 
Θεσξέα: 2 ψξεο 

ΒθαξκνγΫο: 4 ψξεο 

 

Αλάζεζε καζήκαηνο: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  ΐ. ΑηΪθαο 

 

Γηδαζθαιία: Βπέθνπξνο Καζεγεηάο  ΐ. ΑηΪθαο 

 

Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο-ηξηεο: (Οξέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο) 

 

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Καηαξηηζκφο βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ 

πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ κΫζα θαη Ϋμσ απφ ην λεξφ, αλΪινγα κε ηελ ειηθέα, ην θχιν, ην 

επέπεδν θαη ηελ αγσληζηηθά θαηεγνξέα. 

 

Θεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• ΓεληθΫο θαη εηδηθΫο κΫζνδνη πξνπφλεζεο ηνπ θαλφε θαγηΪθ.  

• ΜΫζνδνη βειηέσζεο ησλ γεληθψλ θπζηθψλ ηθαλνηάησλ ησλ θαγηαθηζηψλ.  

• ΏλΪπηπμε  ησλ εηδηθψλ ηθαλνηάησλ απφδνζεο ηνπ αζιάκαηνο.  

• ΚαηΪξηηζε πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ αλΪινγα κε ην επέπεδν κΪζεζεο  θαη ηελ  ρξνλν-

ινγηθά ειηθέα ησλ θαγηαθηζηψλ.  

• Πξνπφλεζε ζηελ μεξΪ γηα ηελ  βειηέσζε ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο.  

• ΒμαηνκηθεπκΫλε πξνπφλεζε αλΪινγα  κε ηηο ειιεέςεηο ησλ θαγηαθηζηψλ.  

• Πξνπφλεζε ζην λεξφ αλΪινγα κε ηηο  ρξνληθΫο πεξηφδνπο ηνπ Ϋηνπο.  

• ΠξνγξΪκκαηα πξνπφλεζεο αλΪινγα κε ηελ ειηθέα θαη θχιν ησλ αζιεηψλ.  

• Σειεηνπνέεζε ηνπ ηξφπνπ εθηΫιεζεο θαη  εθαξκνγάο εκεξάζησλ θαη βξαρπρξφλησλ πξνπν-

λεηηθψλ πξνγξακκΪησλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ: Βξγαζέεο, ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εμΫηαζε.   

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία:  

• ΑηΪθαο, ΐ. (1998) Καλφε – ΚαγηΪθ. Ώζάλα: εθδ. Ώζαλαζφπνπινο – ΠαπαδΪκεο.  

• Santo, C. (1995) Racing Canoeing. China: International Canoe Federation.  

• ΑηΪθαο, ΐ. (2000) Καλφε – ΚαγηΪθ. Ώζάλα: Ώζαλαζφπνπινο – ΠαπαδΪκεο. 
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4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ 

 

4.1 ΣΟΜΔΑ ΘΔΧΡΖΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΖΜΧΝ 

ΕΧΏΝΝΔ ΣΏΜΕΡΔ 

Καζεγεηάο Κνηλσληνινγέαο ηνπ Ώζιεηηζκνχ 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ York, ΚαλαδΪο. 

 

Αηδαζθαιέα: Βηζαγσγά ζηελ Κνηλσληνινγέα. Κνηλσληνινγέα ηνπ Ώζιεηηζκνχ. Οιπκπηζκφο : 

Κνηλσληνινγηθά ΠξνζΫγγηζε. 

 

Έξεπλα: ΘεσξεηηθΪ Πξνβιάκαηα, ΒηδηθΪ ΏζιεηηθΪ Φαηλφκελα, ΜεζνδνινγηθΪ ΘΫκαηα. 

 

ΑΔΜΔΣΡΏ ΚΟΤΣΟΤΚΔ 

Καζεγάηξηα Βηδηθάο Φπζηθάο Ώγσγάο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Alberta, ΚαλαδΪο. ΜΫινο Βηαηξεέαο Κνηλσληθάο θαη Πξνιεπηηθάο 

Παηδηαηξηθάο, International Federation of Adapted Physical Activity, European Association of 

Adapted Physical Activity. 

 

Αηδαζθαιέα: ΠξνζαξκνζκΫλε Κηλεηηθά Ώγσγά. Κηλεηηθά κΪζεζε θαη εμΫιημε. Βηδηθά Ώγσγά. 

 

Έξεπλα: Ννεηηθά ΚαζπζηΫξεζε, ΒηδηθΫο ΜαζεζηαθΫο δπζθνιέεο, χλδξνκν Αηαηαξαρψλ 

Κηλεηηθνχ πληνληζκνχ, ΦπρηθΫο δηαηαξαρΫο θαη Κηλεηηθά Ώγσγά. 

 

ΑΔΜΔΣΡΕΟ ΥΏΣΓΔΥΏΡΕΣΟ 

Καζεγεηάο Ώζιεηηθάο Παηδαγσγηθάο 

 

ΑηδΪθησξ Ώθαδεκέαο Φπζηθάο Ώγσγάο ΐαξζνβέαο, Πνισλέα. ΜΫινο Association 

Internationale des Ecoles Superieures d‘Education Physique,  Polish Society of Science of 

Physical Culture, ηεο Βιιεληθάο Βηαηξεέαο Ώζιεηηθάο Βπηζηάκεο, ηεο Βηαηξεέαο Ώζιεηηθάο 

Φπρνινγέαο. 

 

Αηδαζθαιέα: Ώζιεηηθά Παηδαγσγηθά, Αηδαθηηθά Φπζηθάο Ώγσγάο, Γεληθά Παηδαγσγηθά. 

 

Έξεπλα: Αηδαθηηθά ηερλνινγέα, Ώμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ, Αηδαθηηθά θαη παη-

δαγσγηθά απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαζεγεηά Φπζηθάο Ώγσγάο. 

 

ΓΒΧΡΓΕΟ ΐΏΓΒΝΏ 

Καζεγεηάο Ώζιεηηθάο ηαηηζηηθάο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ McGill, ΚαλαδΪο. ΜΫινο Canadian Association of Sport Sciences, 

Canadian Society of Biomechanics, International Statistical Institute (Sports Statistics), Εδξπ-

ηηθφ κΫινο ηνπ Α.. ηεο Βιιεληθάο Βηαηξέαο Ώζιεηηθάο Βπηζηάκεο. ΜΫινο ηεο ζπληνληζηηθάο 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

επηηξνπάο ηνπ ΠΜ ‗‗ΐηνινγέα ηεο Άζθεζεο‘‘ & ηνπ Π.Μ.. «Φπζηθά Ώγσγά & Ώζιεηηζκφο». 

 

Αηδαζθαιέα: Ώζιεηηθά ηαηηζηηθά. Bηνζηαηηζηηθά. ηαηηζηηθά Ώζιεηηθψλ Ώγψλσλ. Έρεη δηδΪμεη 

Biomechanics - Structural Analysis θαη Biomechanics - Kinematical Analysis ζην παλεπηζηά-

κην McGill (ΚαλαδΪ) θαη Βξγνκεηξέα ζηε ρνιά ΕθΪξσλ. 

 

Έξεπλα: ΏλΪιπζε ζθαικΪησλ θαη θιέκαθεο κΫηξεζεο. Πνιπκεηαβιεηνέ ζρεδηαζκνέ θαη ζηα-

ηηζηηθΫο εθαξκνγΫο ζηελ Ϋξεπλα. Ώζπκκεηξέεο, πιεπξηθφηεηεο θαη πιεπξέσζε ηξαπκΪησλ 

ζηελ αζιεηηθά θέλεζε. ηαηηζηηθΪ αζιεκΪησλ, αγψλσλ, δηαηηεζέαο, ληφπηλγθ, αζιεηηθάο βέαο, 

Οιπκπηαθψλ αγψλσλ. 

 

ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ ΚΏΡΣΒΡΟΛΕΧΣΔ 

Καζεγεηάο Μεζνδνινγέαο ηεο Έξεπλαο ζηε Φπζηθά Ώγσγά 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Iowa, ΔΠΏ. ΜΫινο Association for the Advancement of Applied 

Sport Psychology, European College of Sport Science, European Federation of Sport Psy-

chology, Βηαηξεέαο Ώζιεηηθάο Φπρνινγέαο. 

 

Αηδαζθαιέα: Μεζνδνινγέα Βπηζηεκνληθάο Έξεπλαο. Πιεξνθνξηθά ζηε Φπζηθά Ώγσγά. Μεη-

ξάζεηο θαη Ώμηνιφγεζε ζηε Φπζηθά Ώγσγά θαη ζηνλ Ώζιεηηζκφ. Ώζιεηηθά Φπρνινγέα, Βξεπ-

λεηηθά Βξγαζέα. 

 

Έξεπλα: Πεηξακαηηθνέ ζρεδηαζκνέ, Ώμηνιφγεζε δνθηκαζηψλ / θιηκΪθσλ, Παξαγνληηθά αλΪιπ-

ζε, ΜνληΫια δνκηθψλ εμηζψζεσλ, Άζθεζε θαη πγεέα. 

 

ΑΔΜΔΣΡΕΟ ΠΏΝΏΓΕΧΣΟΠΟΤΛΟ 

Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ώζιεηηθνχ Αηθαένπ 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο Βιιεληθνχ ΚΫληξνπ Έξεπλαο Ώζιεηηθνχ Αηθαένπ, 

Αηεζλνχο Έλσζεο Ώζιεηηθνχ Αηθαένπ, International Council Of Physical Education and Sports 

Science. 

 

Αηδαζθαιέα: Aζιεηηθφ Αέθαην. Αηεζλεέο Ώζιεηηθνέ Οξγαληζκνέ. ΒξγαζηαθΫο ρΫζεηο ζηνλ 

Ώζιεηηζκφ. ΏζιεηηθΫο ρΫζεηο. Αέθαην Οιπκπηαθψλ Ώγψλσλ. 

 

Έξεπλα: Ώζιεηηθνέ Θεζκνέ, ΏζιεηηθΪ Ήζε, Αηθαηψκαηα Ώζιεηψλ & Πξνπνλεηψλ. Βπξσπατθφ 

Κνηλνηηθφ Αέθαην θαη Ώζιεηηζκφο. Αηεζλεέο ρΫζεηο ζηνλ Ώζιεηηζκφ. Βπζχλε θαη Ώζιεηηθά 

Αξαζηεξηφηεηα. Ώλζξψπηλα Αηθαηψκαηα θαη Ώζιεηηζκφο. ΏζιεηηθΫο ΑηαθνξΫο - Βπέιπζε. 

 

ΕΧΏΝΝΔ ΏΤΘΕΝΟ 

Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Ώζιεηηθάο Αηνέθεζεο 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ New York, ΔΠΏ. ΜΫινο European Association for Sport 

Management, Βιιεληθάο Βηαηξεέαο Αηνέθεζεο Ώζιεηηζκνχ. 

Αηδαζθαιέα: ΟξγΪλσζε θαη Αηνέθεζε ζηνλ Ώζιεηηζκφ. Ώζιεηηθά Ώγνξαγλσζέα. ΟξγΪλσζε 
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θαη Αηνέθεζε ΒγθαηαζηΪζεσλ.  

 

Έξεπλα: Πνηφηεηα παξνράο ππεξεζηψλ Ϊζθεζεο, Ϊζιεζεο, αλαςπράο. Αηνέθεζε εγθαηαζ-

ηΪζεσλ Ϊζθεζεο, Ϊζιεζεο, αλαςπράο. Αηνέθεζε αζιεηηθψλ γεγνλφησλ. Ώμηνιφγεζε αζιεηη-

θψλ θνξΫσλ. ΐειηέσζε επηθνηλσλέαο αζιεηηθψλ θνξΫσλ θαη αζιεκΪησλ. 

 

ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΔ ΓΟΤΝΥΕΏ  

Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Ώζιεηηθάο Παηδαγσγηθάο 

 

ΑηδΪθησξ Ώθαδεκέαο Φπζηθάο Ώγσγάο ΐαξζνβέαο, Πνισλέα. ΜΫινο ηεο International Society 

of Sport Psychology, European College of Sport Science, Polish Society of Science of Physi-

cal Culture, ηεο Βιιεληθάο Βηαηξεέαο Ώζιεηηθάο Βπηζηάκεο, ηεο Βηαηξεέαο Ώζιεηηθάο Φπρνιν-

γέαο. 

 

Αηδαζθαιέα: Ώζιεηηθά Παηδαγσγηθά, Αηδαθηηθά Φπζηθάο Ώγσγάο.  

 

Έξεπλα: Παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαζεγεηά Φπζηθάο Ώγσγάο, 

ΑηδαθηηθΫο αλεζπρέεο, Ώιιειεπέδξαζε θαζεγεηά Φπζηθάο Ώγσγάο (πξνπνλεηά) – καζεηά 

(αζιεηά). 

 

ΝΕΚΔΣΏ ΝΕΚΔΣΏΡΏ 

Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Άζθεζεο γηα ινπο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο Βιιεληθάο Βηαηξεέαο Ώζιεηηθάο Εζηνξέαο θαη Φηιν-

ζνθέαο. 

 

Αηδαζθαιέα: Άζθεζε θαη Ώζιεηηζκφο γηα ινπο. Άζθεζε, Ώλαςπρά θαη ΑηαθνπΫο. Καηαζθε-

λψζεηο θαη Τπαέζξηεο Αξαζηεξηφηεηεο.  

 

Έξεπλα: Εζηνξέα ηνπ αζιεηηζκνχ γηα φινπο. Εδενινγέα θαη πνιηηηθά ηνπ αζιεηηζκνχ. Σξέηε 

ειηθέα θαη θπζηθά δξαζηεξηφηεηα. Καηαζθελσηηθφο ζεζκφο. 

 

ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΏ ΓΟΓΓΏΚΔ 

Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Φηινζνθέαο ηνπ Ώζιεηηζκνχ 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ θαη Πηπρηνχρνο Φηινζνθηθάο ρνιάο Παλεπηζηεκένπ Ώζε-

λψλ.  

 

Αηδαζθαιέα: Φηινζνθέα ηνπ Ώζιεηηζκνχ. 

 

Έξεπλα: Φηινζνθέα ηνπ ψκαηνο. Βξκελεέα ΚεηκΫλσλ. Ώηζζεηηθά ηνπ Ώζιεηηζκνχ. Δζηθά ηνπ 

Ώζιεηηζκνχ. 

 

ΜΏΡΕΏ ΦΤΥΟΤΝΣΏΚΔ 
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Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Ώζιεηηθάο Φπρνινγέαο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο International Society of Sport Psychology, Βιιελη-

θάο Βηαηξεέαο Ώζιεηηθάο Φπρνινγέαο 

 

Αηδαζθαιέα: Ώζιεηηθά Φπρνινγέα, Φπρνινγέα Κηλεηηθάο πκπεξηθνξΪο. 

 

Έξεπλα: Φπρνινγηθά πξνεηνηκαζέα αζιεηψλ, ΏλΪπηπμε απηνπεπνέζεζεο, ζπλνράο θαη επη-

θνηλσλέαο, ΦπρνδηΪγλσζε θαη ςπρηθά δηΪζεζε αζθνπκΫλσλ. 

 

ΒΜΜΏΝΟΤΔΛ ΚΟΡΑΕΛΔ 

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΠξνζαξκνζκΫλεο Κηλεηηθάο Ώγσγάο 

 

ΑηδΪθησξ Spingfield College. Ώκεξηθάο. 

 

Αηδαζθαιέα: ΠξνζαξκνζκΫλε Κηλεηηθά Ώγσγά, Μεηξάζεηο θαη αμηνιφγεζε ζηελ Πξνζαξκνζ-

κΫλε Κηλεηηθά Ώγσγά, ΏλαπηπμηαθΫο ΑηαηαξαρΫο, ΚηλεηηθΫο Ώλαπεξέεο, ΏηζζεηεξηαθΫο Αηαηα-

ξαρΫο. 

 

Έξεπλα: ΚηλεηηθΫο Ώλαπεξέεο, ΏλαπηπμηαθΫο ΑηαηαξαρΫο.  

 

ΝΕΚΟΛΏΟ ΠΏΣΏΝΣΏΡΏ 

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Κνηλσληνινγέαο ηνπ Ώζιεηηζκνχ 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Konstanz, Γεξκαλέα 

 

Αηδαζθαιέα:  Κνηλσληνινγέα ηνπ Ώζιεηηζκνχ. Οιπκπηζκφο: Κνηλσληνινγηθά ΠξνζΫγγηζε.  

 

Έξεπλα:  Αηαθνξνπνέεζε θαη πεξηβαιινληηθνέ δηαζπζρεηηζκνέ ηεο αζιεηηθάο θνηλσληθάο 

πεξηνράο. Μεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ζπζηάκαηνο αμηψλ ηνπ αζιεηηζκνχ. Απλαηφηεηεο θαη φξηα 

νηθνλνκηθνπνέεζεο θαη επαγγεικαηηθνπνέεζεο ηεο αζιεηηθάο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ αζιε-

ηηθψλ ξφισλ. ΝνεκαηηθΫο ηδηαηηεξφηεηεο θαη εξγαιεηνπνέεζε ηνπ Οιπκπηαθνχ Ώζιεηηζκνχ. 

 

ΒΕΡΔΝΔ ΚΏΜΠΒΡΕΑΟΤ 

Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα ηεο Κνηλσληνινγέαο 

 

ΑηδΪθησξ ηνπ Παληεένπ Παλεπηζηάκηνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ. 

ΜΏ (ΜΪζηεξ) ηνπ Boston College, ΐνζηφλε,  ΔΠΏ. 

 

Αηδαζθαιέα: Βηζαγσγά ζηελ Κνηλσληνινγέα. 

Έξεπλα: Κνηλσληνινγέα ηνπ Φχινπ θαη Ώζιεηηζκφο. ΒηδηθΪ ΚνηλσληθΪ Γεηάκαηα: Σν Κνηλσ-

ληθφ Φχιν θαη Ώζιεηηζκφο, Gender θαη Σερλνινγέα ζηα πιαέζηα ηεο Κνηλσλέαο ηεο Πιεξνθν-

ξέαο, ε θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά δηΪζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, Γπλαέθεο, Κνπιηνχξα, 

ΦπιεηηθΫο Αηαθξέζεηο, Έκθπιε Εζνλνκέα θαη Ώζιεηηζκφο.  
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ΑΔΜΔΣΡΕΟ ΥΏΣΓΟΠΟΤΛΟ 

ΛΫθηνξαο Ώζιεηηθεο Παηδαγσγηθάο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Γεξκαλέαο 

 

ΝΒΚΣΏΡΕΟ ΣΏΤΡΟΤ 

ΛΫθηνξαο Ώζιεηηθάο Φπρνινγέαο – Κηλεηηθά πκπεξηθνξΪ 

 

ΑηδΪθησξ  Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ 

 

 

ΜΔΛΖ Δ.Δ.ΓΙ.Π. ηνπ ΣΟΜΔΑ 

ΧΣΔΡΕΏ ΓΕΏΝΝΏΚΔ 

Εζηνξέα Φπζηθάο Ώγσγάο. ΑηδΪθησξ, ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο. 

 

ΏΘΏΝΏΕΏ ΐΒΚΕΏΡΒΛΔ 

Ώγγιηθά Γιψζζα. Μεη. Αέπισκα Βηδέθεπζεο, Παλεπηζηάκην ESSEX, Μ. ΐξεηαλέα. 

 

ΏΝΝΏ ΓΕΧΣΟΠΟΤΛΟΤ 

Ώγγιηθά Γιψζζα. Μεη. Αέπισκα Βηδέθεπζεο, Παλεπηζηάκην IOWA, ΔΠΏ. 

 

ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΏ ΓΚΟΤΣΓΕΏΜΏΝΔ – ΧΣΔΡΕΏΑΔ 

ΠξνζαξκνζκΫλε Φ. Ώ. θαη Ώζιεηηζκφο. Τπνς. ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. 

 

ΜΏΡΕΏ ΒΕΡΔΝΏΕΟΤ 

Μνπζηθά. Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο. 

 

ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΔ ΚΏΚΚΏΐΏ 

Ώγγιηθά Γιψζζα. Μεη. Αέπισκα Βηδέθεπζεο, Saint Michael‘s College, ΔΠΏ. 

 

ΠΏΝΣΒΛΔ ΚΟΝΣΟΠΟΑΔ 

Ώγγιηθά Φηινινγέα. Μεη. Αέπισκα Βηδέθεπζεο, George Brawn College, ΚαλαδΪο. 

 

ΏΑΏΜ-ΓΒΧΡΓΕΟ ΧΣΔΡΕΏΑΔ 

Αηνέθεζε, ΟξγΪλσζε Ώζιεηηζκνχ. Μεη. Αέπισκα Βηδέθεπζεο, Παλ/κην Νew Τork. 

 

ΓΏΥΏΡΕΏ ΚΕΏΦΦΏ 

Ώζιεηηθά Αηνέθεζε. Μεη. Αέπισκα Βηδέθεπζεο, Τπνςάθηνο δηδΪθησξ 
 

 

4.2 ΣΟΜΔΑ ΑΘΛΖΣΙΑΣΡΙΚΖ & ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΖΖ 

 

ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ ΜΠΟΤΝΣΟΛΟ 
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Καζεγεηάο Ώζιεηηθάο ΐην-Μεραληθάο 

 

ΑηδΪθησξ Ώλψηαηνπ Ελζηηηνχηνπ Φπζηθάο Ώγσγάο θαη Ώζιεηηζκνχ, φθηα, ΐνπιγαξέα. ΜΫινο 

International Society of Biomechanics, International Society of Biomechanics in Sports. 

 

Αηδαζθαιέα: ΒθαξκνζκΫλε Ώζιεηηθά ΐην-κεραληθά. ΜΫζνδνη θαη ΣερληθΫο Έξεπλαο ζηελ 

Ώζιεηηθά ΐηνκεραληθά. Ώζιεηηθφ ηαιΫλην. Βξγνλνκέα. Κηλεζηνινγέα. 

 

Έξεπλα: Ώμηνιφγεζε ηθαλνηάησλ λΫσλ αζιεηψλ θαη επηινγά ηαιαληνχρσλ αζιεηψλ (θιαζηθφο 

αζιεηηζκφο, θνιχκβεζε, θαιαζνζθαέξηζε).  ΝΫεο ηερληθΫο θαη βειηέσζε ησλ βην-κεραληθψλ 

κεζφδσλ κΫηξεζεο. Πξσηφηππεο θαηαζθεπΫο. 

 

ΝΕΚΟΛΏΟ ΓΒΛΏΑΏ 

Καζεγεηάο Βξγνθπζηνινγέαο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Simon Frasser, KαλαδΪο. ΜΫινο European College of Sport 

Science, American College of Sport Medicine, Βπξσπατθάο Βηαηξεέαο Τπνβξχρηαο ΐαξνταη-

ξηθάο, Βιιεληθάο Βηαηξεέαο Ώζιεηηθάο Βπηζηάκεο. 

 

Αηδαζθαιέα: Βξγνθπζηνινγέα, Φπζηνινγέα ηνπ Ώλζξψπνπ. Πεηξακαηηθά Βξγνθπζηνινγέα. 

Φπζηνινγέα θαη ΏζθΪιεηα ηεο Ώπηφλνκεο ΚαηΪδπζεο. Άζθεζε-Γάξαλζε θαη Βπξσζηέα. Οη-

θνινγέα θαη Ώπφδνζε. 

 

Έξεπλα: Βπέδξαζε αληέμνσλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ (θξχν, δΫζηε, κφιπλζε, πςφκεηξν, 

ζαιΪζζηνο βπζφο) ζηε δηαβέσζε θαη απφδνζε ηνπ αλζξψπνπ. Βπηινγά θαη αμηνιφγεζε αζ-

ιεηψλ πςεινχ επηπΫδνπ. 

 

ΠΤΡΕΑΧΝ ΏΘΏΝΏΟΠΟΤΛΟ 

Καζεγεηάο Ώζιεηηθάο Φπζηθνζεξαπεέαο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο European College of Sports Science Βιιεληθάο 

Βπηζηεκνληθάο Βηαηξέαο Φπζηθνζεξαπεέαο, Βιιεληθάο Βηαηξεέαο Ώζιεηηθάο Βπηζηάκεο. 

 

Αηδαζθαιέα: Ώζιεηηθά Φπζηθνζεξαπεέα. Πξφιεςε Σξαπκαηηζκψλ θαηΪ ηελ Άζιεζε. Ώπνθα-

ηΪζηαζε Μπνζθειεηηθψλ Απζιεηηνπξγηψλ. Παζνθηλεζηνινγέα. 

 

Έξεπλα: θειεηηθΫο δπζκνξθέεο ησλ θΪησ Ϊθξσλ θαη ε ζρΫζε ηνπο κε ηξαπκαηηζκνχο ζε 

θεληξηθφηεξεο αξζξψζεηο. Μεραληθά ζπκπεξηθνξΪ θαη πξνζαξκνγΫο ησλ θνιιαγφλσλ ηζηψλ 

ζηελ πξνπφλεζε. Εθαλφηεηα απφδνζεο Ϋξγνπ ζε εηδηθνχο πιεζπζκνχο (ζθνιησηηθνέ, πα-

ξαπιεγηθνέ). 

ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ ΜΠΏΛΣΟΠΟΤΛΟ 

Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Λεηηνπξγηθάο Ώλαηνκηθάο  

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ 
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Αηδαζθαιέα: Λεηηνπξγηθά Ώλαηνκηθά ηνπ Ώλζξψπνπ, Ώζιεηηαηξηθά, Ώλαηνκηθά πζηεκΪησλ, 

Τγηεηλά, Παζάζεηο θαη Άζθεζε. 

 

Έξεπλα: ΠαζνγΫλεηα αζιεηηθψλ θαθψζεσλ-ΜΫζνδνη ζεξαπεέαο αζιεηηθψλ θαθψζεσλ. Βπέδ-

ξαζε νηζηξνγφλσλ ζην ζπδεπθηηθφ ρφλδξν-Υξάζε αιινκνζρεπκΪησλ θαη μελνκνζρεπκΪησλ 

ζηελ νξζνπεδηθά.   

 

ΜΏΡΕΏ ΜΏΡΕΑΏΚΔ 

Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Βξγνθπζηνινγέαο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο European College of Sport Science, Βιιεληθάο 

Βηαηξεέαο Ώζιεηηθάο Βπηζηάκεο. 

 

Αηδαζθαιέα: Βξγνθπζηνινγέα. Βξγνκεηξέα. ΒθαξκνζκΫλε Ώζιεηηθά Βξγνθπζηνινγέα. Άζθε-

ζε, ΏλΪπηπμε θαη Χξέκαλζε. Άζθεζε θαη Γπλαέθα. 

 

Έξεπλα: Βπέδξαζε βηνινγηθάο ειηθέαο ζηελ απφδνζε. Άζθεζε θαη αλαπηπμηαθά ειηθέα. Κιε-

ξνλνκηζηκφηεηα ΐηνινγηθψλ ηθαλνηάησλ. Άζθεζε θαη Γπλαέθα. Άζθεζε ζε εηδηθνχο πιεζπζ-

κνχο. 

 

ΜΏΡΕΏ ΚΟΚΟΛΟΤ 

Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Βξγνθπζηνινγέαο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ ΚνπεγρΪγεο, Ααλέα. ΚΪηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Σέηινπ Βηδέθεπζεο 

Παλεπηζηεκένπ ΐξεηηαληθάο Κνινκβέαο, ΚαλαδΪο. ΜΫινο ηεο Ώκεξηθαληθάο Βηαηξεέαο Φπζην-

ινγέαο, ηνπ Βπξσπατθνχ Κνιεγένπ Ώζιεηηθάο Βπηζηάκεο θαη ηεο Βιιεληθάο Βηαηξεέαο Ώζιεηη-

θάο Βπηζηάκεο. 

 

Αηδαζθαιέα: Βξγνθπζηνινγέα, Βξγνκεηξέα. Άζθεζε, Βπξσζηέα θαη Τγεέα. Φπζηθά Αξαζηεξη-

φηεηα θαη Γάξαλζε. Αηαηξνθά. 

 

Έξεπλα: ΜειΫηε ησλ ζπζηεκΪησλ κεηαθνξΪο θαη θαηαλΪισζεο νμπγφλνπ (ππνμέα, αλαηκέα, 

Ϊπλνηα, αζθεζηνγελάο ππνμαηκέα) ζε ζρΫζε κε ηε ζσκαηηθά απφδνζε. Βπέδξαζε θχινπ θαη 

ειηθέαο. Πξνπφλεζε ζε πςφκεηξν. Πεξηβαιινληηθά εξγνθπζηνινγέα. ΒθαξκνζκΫλε εξγνθπ-

ζηνινγέα αζιεκΪησλ.  

 

ΓΒΧΡΓΕΟ ΣΕΓΚΏΝΟ 

ΛΫθηνξαο Ώζιεηηθάο Φπζηθνζεξαπεέαο 

 

ΑηδΪθησξ Εαηξηθάο ρνιάο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. 

 

Αηδαζθαιέα: Πξφιεςε αζιεηηθψλ ηξαπκαηηζκψλ. Λεηηνπξγηθά απνθαηΪζηαζε θηλεηηθψλ α-

λαπεξηψλ. 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

 

Έξεπλα: Πεξηθεξηθνέ ηξαπκαηηζκνέ θαη επηδξΪζεηο ζηηο θεληξηθΫο αξζξψζεηο θαη κχο. Πξφ-

ιεςε ησλ ηξαπκαηηζκψλ θαη κπνζθειεηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ ζε αζινχκελνπο.  

 

ΒΛΕΏΐΒΣ ΡΟΤΏΝΟΓΛΟΤ 

ΛΫθηνξαο Ώζιεηηθάο ΐηνκεραληθάο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ 

 

 
4.3 ΣΟΜΔΑ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΧΝ 

 

ΕΧΏΝΝΔ ΏΓΓΒΛΟΝΕΑΔ  

Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Πεηνζθαέξηζεο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο Βιιεληθάο Βηαηξεέαο Ώζιεηηθάο Φπρνινγέαο. 

 

Αηδαζθαιέα: Πξνπνλεηηθά ηεο Πεηνζθαέξηζεο. Θεσξεηηθφ κΫξνο ηεο Πεηνζθαέξηζεο, Αηδαθ-

ηηθά ηεο Πεηνζθαέξηζεο. Οκαδηθά Σαθηηθά Βηδέθεπζεο. Πεηνζθαέξηζε επέ Άκκνπ.  

 

Έξεπλα: πλνρά εγεζέα θαη πξνπνλεηηθά αζιεηηθψλ νκΪδσλ.  

 

ΝΕΚΟΛΏΟ ΜΠΒΡΓΒΛΒ  

Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Πεηνζθαέξηζεο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο Βηαηξεέαο Ώζιεηηθάο Φπρνινγέαο. 

 

Αηδαζθαιέα: Πεηνζθαέξηζε. Σερληθά ΏλΪιπζε Πεηνζθαέξηζεο. Πξνπνλεηηθά Πεηνζθαέξηζεο. 

Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο Πεηνζθαέξηζεο. 

 

Έξεπλα: πλνρά αζιεηηθψλ νκΪδσλ. Εζηνξέα αζιεηηθψλ αγψλσλ. Εζηνξηθά δηεξεχλεζε ηεο 

Ϋλλνηαο νκΪδα. ΠξνβιεπηΫο θαηαιιειφηεηαο λΫσλ παηθηψλ πεηνζθαέξηζεο. Ώμηνιφγεζε α-

γψλσλ πεηνζθαέξηζεο. ΜνληΫιν πξνπφλεζεο ηερληθάο-ηαθηηθάο ζην κηθξφθπθιν κε βΪζε 

ζηαηηζηηθΪ δεδνκΫλα. 

 

ΕΧΏΝΝΔ ΜΠΏΓΕΟ  

Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Υεηξνζθαέξηζεο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. 

 

Αηδαζθαιέα: Υεηξνζθαέξηζε, Βπηινγά ρεηξνζθαέξηζεο, Βηδηθφηεηα Υεηξνζθαέξηζεο. Σερληθά 

ΏλΪιπζε Υεηξνζθαέξηζεο. Πξνπνλεηηθά Υεηξνζθαέξηζεο. Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο Υεη-

ξνζθαέξηζεο. 
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Έξεπλα: ΏλζξσπνκεηξηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ρεηξνζθαηξηζηψλ. Εζνθηλεηηθά αμηνιφγεζε. Βδα-

θηθΫο δπλΪκεηο αληέδξαζεο. Ώμηνιφγεζε επζηνρέαο θαη ηαρχηεηαο ξέςεο. 

 

ΘΒΟΑΧΡΟ ΜΠΟΛΏΣΟΓΛΟΤ 

Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Καιαζνζθαέξηζεο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ 

 

Αηδαζθαιέα: Καιαζνζθαέξηζε. Σερληθά ΏλΪιπζε Καιαζνζθαέξηζεο. Πξνπνλεηηθά Καια-

ζνζθαέξηζεο. Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο Καιαζνζθαέξηζεο. 

 

Έξεπλα: Πξνπνλεηηθά Καιαζνζθαέξηζεο. 

 

ΑΔΜΔΣΡΕΟ ΚΏΡΡΏ  

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Υεηξνζθαέξηζεο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ 

 

Αηδαζθαιέα: Υεηξνζθαέξηζε. Σερληθά ΏλΪιπζε Υεηξνζθαέξηζεο. Πξνπνλεηηθά Υεηξνζθαέξη-

ζεο. Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο Υεηξνζθαέξηζεο. 

 

Έξεπλα : Πξνπνλεηηθά Υεηξνζθαέξηζεο. 

 

ΏΝΑΡΒΏ ΓΏΐΡΕΔΛΕΑΔ  

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Καιαζνζθαέξηζεο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο Έλσζε Ώζιεηηθψλ Φπρνιφγσλ. 

 

Αηδαζθαιέα: Καιαζνζθαέξηζε. Σερληθά αλΪιπζε Καιαζνζθαέξηζεο. Πξνπνλεηηθά Καια-

ζνζθαέξηζεο. Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο Καιαζνζθαέξηζεο. 

 

Έξεπλα : Ώζιεηηθά Φπρνινγέα, Πξνπνλεηηθά Καιαζνζθαέξηζεο. 

 

ΏΡΕΣΟΜΒΝΔ ΧΣΔΡΟΠΟΤΛΟ 

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Πνδνζθαέξηζεο 

 

ΑηδΪθησξ Εαηξηθάο ρνιάο Παλεπηζηεκένπ Ώζάλσλ.  

 

Αηδαζθαιέα: Πξνπνλεηηθά ζηελ Πνδνζθαέξηζε, ΒηδηθΪ ζΫκαηα Πξνπνλεηηθάο, εκηλΪξην 

Πξνπνλεηηθάο.  

 

Έξεπλα: ΒηδηθΪ ΘΫκαηα ηεο Πνδνζθαέξηζεο θαη Πξνπνλεηηθά Πνδνζθαέξηζεο.  

 

ΓΡΔΓΟΡΔ ΜΏΛΟΤΏΡΔ  
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Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Πεηνζζθαέξηζεο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ ΐνπθνπξεζηένπ. 

 

Αηδαζθαιέα: Πεηνζθαέξηζε. Σερληθά αλΪιπζε Πεηνζθαέξηζεο. Πξνπνλεηηθά Πεηνζθαέξηζεο. 

Βηδηθφηεηα Πεηνζθαέξηζεο. Πεηνζθαέξηζε επέ Άκκνπ. 

 

Έξεπλα: Πξνζσπηθφηεηα πεηνζθαηξηζηψλ, Πξνπνλεηηθά Πεηνζθαέξηζεο. 

 

ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ ΚΟΤΝΣΟΤΡΔ 

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Πξνπνλεζηνινγέαο ηεο Πεηνζθαέξηζεο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. Αηεζλάο πξνπνλεηάο Πεηνζθαέξηζεο. ΜΫινο ηνπ Παλει-

ιελένπ πλδΫζκνπ Πξνπνλεηψλ Πεηνζθαέξηζεο θαη ηεο Βιιεληθάο Βηαηξεέαο Ώζιεηηθάο Φπ-

ρνινγέαο. 

 

Αηδαζθαιέα: Πξνπνλεηηθά ηεο Πεηνζθαέξηζεο θαη εθαξκνζκΫλε Κηλεηηθά ΜΪζεζε ζηελ Πε-

ηνζθαέξηζε θαη ηελ Πεηνζθαέξηζε επέ Άκκνπ. 

 

Έξεπλα: Πξνπνλεηηθά θαη εθαξκνζκΫλε Κηλεηηθά ΜΪζεζε ζε ζρΫζε κε ηελ Πεηνζθαέξηζε 

θαη ηελ Πεηνζθαέξηζε επέ Άκκνπ.  

 

ΝΕΚΟΛΏΟ ΏΠΟΣΟΛΕΑΔ 

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Υεηξνζθαέξηζεο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ  

 

ΏΝΣΧΝΕΟ ΚΟΤΣΟΤΛΟΤΛΔ 

ΛΫθηνξαο Υεηξνζθαέξηζεο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ ΐνπθνπξεζηένπ 

 

Αηδαζθαιέα: Υεηξνζθαέξηζε. Σερληθά, Σαθηηθά. 

 

Έξεπλα: Βληαέν κεζνδνινγηθφ ζχζηεκα επηινγάο παηθηψλ ζρνιηθάο ειηθέαο.  

 

ΝΕΚΟΛΏΟ ΓΡΕΐΏ 

ΛΫθηνξαο Ώληηζθαέξηζεο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ φθηαο 

 

ΝΕΚΟΛΏΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ 

ΛΫθηνξαο Καιαζνζθαέξηζεο 
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ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο 

 

ΚΏΡΟΛΕΝΏ ΜΠΏΡΓΟΤΚΏ  

ΛΫθηνξαο Πεηνζθαέξηζεο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ  

 

ΜΔΛΖ Δ.Δ.ΓΙ.Π. ηνπ ΣΟΜΔΑ 

ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ ΚΟΡΟΡΟ 

Υεηξνζθαέξηζε. Πηπρηνχρνο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. 

 

ΏΓΓΒΛΟ ΜΏΚΡΔ 

ΒπηηξαπΫδηα Ώληηζθαέξηζε. Πηπρηνχρνο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. 

 

ΚΧΝ/ΝΟ ΜΕΏ 

Καιαζνζθαέξηζε. Πηπρηνχρνο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. 

 

ΠΒΡΕΚΛΔ ΣΏΤΡΟΠΟΤΛΟ 

Καιαζνζθαέξηζε. Πηπρηνχρνο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. 
 

 

4.4 ΣΟΜΔΑ  ΓΤΜΝΑΣΙΚΖ & ΥΟΡΟΤ 

 

ΜΏΓΑΏΛΔΝΔ ΓΧΓΡΏΦΟΤ 

Καζεγάηξηα Βιιεληθψλ Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ. ΜΫινο International Council for Traditional Music, Mod-

ern Greek Studies Association, Βιιεληθάο Λανγξαθηθάο Βηαηξεέαο. 

 

Αηδαζθαιέα : Παξαδνζηαθνέ Υνξνέ. Βζλνγξαθέα ηνπ Υνξνχ. Βηδηθφηεηα Βιιεληθψλ Παξαδν-

ζηαθψλ Υνξψλ. 

 

Έξεπλα : Λανγξαθέα - Ώλζξσπνινγέα (ρνξνινγηθά νπηηθά). Εζηνξέα ηνπ Υνξνχ : 

θξηηηθά θαη ζΫκαηα ζπγθξεηηζκνχ. 

 

ΚΏΛΛΕΟΠΔ ΘΒΟΑΧΡΏΚΟΤ  

Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Γπκλαζηηθάο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο Βηαηξεέαο Ώζιεηηθάο Φπρνινγέαο. 

 

Αηδαζθαιέα : Γπκλαζηηθά. Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά, Ρπζκηθά Ώγσληζηηθά Γπκλαζηηθά. Πξνπν-

λεηηθά, Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο Ρπζκηθάο Ώγσληζηηθάο Γπκλαζηηθάο. 

 

Έξεπλα : Αεκηνπξγηθφηεηα & Φπρνθηλεηηθά αλΪπηπμε. ΜΫζνδνη δηδαζθαιέαο ζηε Φπζηθά 
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Ώγσγά. Ρπζκηθά θέλεζε θαη εθκΪζεζε θηλεηηθψλ ζρεκΪησλ, ςπρνθηλεηηθά αλΪπηπμε & επεμέα, 

αλΪπηπμε παξαγφλησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. 

 

ΠΏΓΧΝΏ ΜΠΟΤΡΝΒΛΛΔ 

Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Οξρεζηηθάο-Αεκηνπξγηθνχ Υνξνχ 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο Dance & the Child International, Counceil Interna-

tional de la Dance UNESCO. Βιιεληθφο χιινγνο Μνπζηθνθηλεηηθάο Ώγσγάο Carl Orff. 

 

Αηδαζθαιέα : Οξρεζηηθά, Αεκηνπξγηθφο ρνξφο, Κηλεηηθφο Ώπηνζρεδηαζκφο, Φπρνθηλεηηθά, 

Μνπζηθν-θηλεηηθά , Λατθνέ ρνξνέ απ‘ φιν ηνλ θφζκν. 

 

Έξεπλα : Δ αλΪπηπμε ηεο Κηλεηηθάο Αεκηνπξγηθφηεηαο. 

 

ΐΏΕΛΕΚΔ ΣΤΡΟΐΟΛΏ  

Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Βιιεληθψλ Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο ηνπ International Council for traditional Music. 

Modern Greek Studies Association. ΚΫληξν Μηθξαζηαηηθψλ πνπδψλ. Μνπζηθφ Λανγξαθηθφ 

Ώξρεέν ΒιιΪδαο. 

 

Αηδαζθαιέα : Βιιεληθνέ παξαδνζηαθνέ ρνξνέ.  

 

Έξεπλα : Μνξθνινγέα ηνπ Βιιεληθνχ ρνξνχ. Κξηηηθά θαη Ώηζζεηηθά ηνπ Βιιεληθνχ ρνξνχ. 

Βιιεληθφο ρνξφο θαη ΚνηλσληθΫο Βπηζηάκεο. 

 

ΠΤΡΟ ΠΡΏΏ 

Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ 

 

ΠΤΡΟ ΚΏΜΠΕΧΣΔ 

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο. 

 

ΑηδΪθησξ Παλ/ Ώζελψλ. ΜΫινο ηεο Βιιεληθάο Βηαηξέαο Ώζιεηηθάο Φπρνινγέαο. 

 

Αηδαζθαιέα : Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά, Βηδηθφηεηα Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο. 

Έξεπλα : ΜΫζνδνη εμΪζθεζεο καζεηψλ γπκλαζένπ, ρξνληθά αλΪιπζε ηνπ πιΪγηνπ έππνπ, 

Κηλαηζζεζηνκεηξηθά αλΪιπζε ηεο θέλεζεο ηνπ πνδηνχ. ΜΫζνδνη κΪζεζεο θηλεηηθψλ θαη 

γλσζηηθψλ δεμηνηάησλ. 

 

ΜΏΡΕΏ Ε. ΚΟΤΣΟΤΜΠΏ 

Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Βιιεληθψλ Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ 
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ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Λνλδέλνπ, Ώγγιέα. ΜΫινο ηνπ Study Group on Ethnochoreology ηνπ 

International Council for Traditional Music, ηνπ Congress for the Research of Dance, ηνπ In-

ternational Council of Kinetography Laban, ηεο Βιιεληθάο Βηαηξεέαο Βζλνινγέαο, ηεο Βηαηξεέ-

αο Βιιεληθφ Αέθηπν Ώλνηθηάο θαη εμ ΏπνζηΪζεσο Βθπαέδεπζεο. 

 

Αηδαζθαιέα: Βιιεληθνέ παξαδνζηαθνέ ρνξνέ, Αηδαθηηθά ειιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ, 

εκεηνγξαθέα ηνπ Υνξνχ. 

 

Έξεπλα: Βζλνρνξνινγέα. Βζλνγξαθέα ηνπ ρνξνχ. ΏλζξσπηζηηθΫο-θνηλσληθΫο επηζηάκεο θαη 

ρνξφο. εκεηνγξαθέα ηνπ ρνξνχ. ΝΫεο κνξθΫο εθπαέδεπζεο θαη ρνξφο. 

 

ΓΒΧΡΓΕΟ ΝΣΏΛΛΏ 

Βπηθ.Καζεγεηάο Πξνπνλεζηνινγέαο Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ 

Αηδαζθαιέα: Πξνπνλεζηνινγέα Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο, Μεραληθά – Σερληθά αλΪιπζε ησλ 

αζθάζεσλ, θαζνδεγνχκελε κειΫηε.  

 

Έξεπλα: Ώλαηξνθνδφηεζε θαη κΪζεζε αζθάζεσλ ελφξγαλεο γπκλαζηηθάο. ΚηλεκαηηθΫο πα-

ξΪκεηξνη αζθάζεσλ θαη ηερληθΫο νδεγέεο εθκΪζεζεο αζθάζεσλ. Οπηηθά γσλέα παξαηάξεζεο 

θαη αμηνιφγεζε ησλ αζθάζεσλ.  

 

ΑΒΠΟΕΝΏ ΣΟΠΏΝΔ 

ΛΫθηνξαο Ρπζκηθάο Γπκλαζηηθάο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. Πηπρηνχρνο ηνπ ΏλσηΪηνπ Ελζηηηνχηνπ Κηλεηηθψλ Βπηζηε-

κψλ I.U.S.M. ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηεο Ρψκεο Κξηηάο Ρπζκηθάο Γπκλαζηηθάο 

 

Αηδαζθαιέα: Ρπζκηθά Γπκλαζηηθά. Βηδηθφηεηα Ρπζκηθάο Γπκλαζηηθάο 

Έξεπλα: ΠξννπηηθΫο ηεο ζχλζεζεο ησλ αζθάζεσλ θαη ηεο κνπζηθάο ζπλνδεέαο. Βηδηθά πξν-

πνλεηηθά θαη αμηνιφγεζε ζηε Ρπζκηθά Γπκλαζηηθά. Μνπζηθνθηλεηηθά Ώγσγά ζηε Ρπζκηθά 

Γπκλαζηηθά.  

 

ΓΒΧΡΓΕΟ ΡΟΤΜΠΔ 

ΛΫθηνξαο Βιιεληθψλ Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ 

 

Αηδαζθαιέα: Αηδαθηηθά Βιιεληθψλ Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ, Καζνδεγνχκελε ΒμΪζθεζε Βιιε-

ληθνχ Παξαδνζηαθνέ Υνξνχ, Αηδαθηηθά Βιιεληθνχ Παξαδνζηαθνχ Υνξνχ, ΒηδηθΪ ΘΫκαηα 

Βιιεληθνχ Παξαδνζηαθνχ Υνξνχ. 

Έξεπλα: Έξεπλα ζηνλ Βιιεληθφ Παξαδνζηαθφ Υνξφ. 

 

ΐΏΕΛΒΕΟ ΛΏΝΣΓΟ 

ΛΫθηνξαο Βιιεληθνχ Παξαδνζηαθνχ Υνξνχ 
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ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ 

 

ΟΛΤΐΕΏ ΑΟΝΣΔ 

ΛΫθηνξαο ΐαζηθάο Γπκλαζηηθάο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Π.Φ. ΛΫζγθαθη Ώγέαο Πεηξνχπνιεο Ρσζέαο 

 

 

ΜΔΛΖ Δ.Δ.ΓΙ.Π. ηνπ ΣΟΜΔΑ 

 

ΠΤΡΟ ΏΝΣΧΝΕΟΤ 

Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά. Τπνςάθηνο ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. 

 

ΣΏΤΡΟ ΠΔΛΕΏΚΟ 

Βιιεληθνέ Παξαδνζηαθνέ Υνξνέ. ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. 

 
 

4.5 ΣΟΜΔΑ  ΚΛΑΙΚΟΤ ΑΘΛΖΣΙΜΟΤ 

 

ΣΏΤΡΟ ΣΓΕΧΡΣΓΔ  

Καζεγεηάο Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο Παλειιάληαο Έλσζε Πηπρηνχρσλ Φπζηθάο Ώγσ-

γάο. Πξφεδξνο πιιφγνπ Βιιάλσλ Οιπκπηνληθψλ. 

 

Αηδαζθαιέα : Κιαζηθφο Ώζιεηηζκφο. Βηδηθφηεηα Αξφκσλ. Πξνπνλεηηθά. 

 

Έξεπλα : ΒπηδξΪζεηο πξνπνλεηηθψλ κεζφδσλ. ΐηνινγηθΫο θαη θηλεηηθΫο πξνζαξκνγΫο. Ώμην-

ιφγεζε πξνπνλεηηθψλ εξεζηζκΪησλ. ΚηλεηηθΫο θαη θηλεκαηηθΫο αλαιχζεηο. 

 

ΓΒΧΡΓΕΟ ΓΒΧΡΓΕΏΑΔ 

Καζεγεηάο Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ-Ώζιεηηθψλ Ρέςεσλ 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο Βπξσπατθάο Οκνζπνλδέαο Πξνπνλεηψλ Κιαζηθνχ 

Ώζιεηηζκνχ. 

 

Αηδαζθαιέα : ΏζιεηηθΫο Ρέςεηο θαη «Βηδηθφηεηα Ώζιεηηθψλ Ρέςεσλ», Μπτθά ΒλδπλΪκσζε. 

Σερληθά θαη Μεραληθά ΏλΪιπζε Ώζιεηηθψλ Ρέςεσλ, Πξνπνλεηηθά Ώζιεηηθψλ Ρέςεσλ, Μεζν-

δνινγέα Αηδαζθαιέαο Ώζιεηηθψλ Ρέςεσλ. 

Έξεπλα : Ώζιεηηθά πξνπφλεζε θαη κΫζνδνη ελδπλΪκσζεο. ρΫζεηο κπτθάο δχλακεο θαη απφ-

δνζεο ζηηο αζιεηηθΫο ξέςεηο. Ώμηνιφγεζε πγεέαο θαη επξσζηέαο καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Έ-

ιεγρνο θηλάηξσλ πνπ σζνχλ ηα παηδηΪ θαη ηνπο εθάβνπο ζηελ ζπκκεηνρά ζηελ Ϊζθεζε. 
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ΏΘΏΝΏΕΏ ΜΤΡΝΕΧΣΟΤ 

Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ-Ώζιεηηθψλ Αξφκσλ 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο International Track and Field Coaches Association 

 

Αηδαζθαιέα : Κιαζζηθφο Ώζιεηηζκφο. Σερληθά θαη Μεραληθά ΏλΪιπζε Ώζιεηηθψλ Αξφκσλ. 

Πξνπνλεηηθά Ώζιεηηθψλ Αξφκσλ. Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο Ώζιεηηθψλ Αξφκσλ. 

 

Έξεπλα : Πξνβιάκαηα πξνπνλεηηθάο δηαδηθαζέαο δξνκηθψλ αγσληζκΪησλ φισλ ησλ αλαπηπ-

μηαθψλ θΪζεσλ. Εδηαηηεξφηεηεο ηνπ γπλαηθεένπ νξγαληζκνχ θαηΪ ηελ πξνπνλεηηθά δηαδηθαζέα 

θαη επηδξΪζεηο ηνπ «πεξηνδηθνχ θχθινπ» ζε δηαθφξνπο παξακΫηξνπο ηεο αζιεηηθάο επέδν-

ζεο. 

 

ΥΏΡΕΛΏΟ ΣΟΛΏΚΔ 

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Ξηθαζθέαο  

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο ηνπ American College of Sports Medicine (ACSM). 

 

Αηδαζθαιέα: Ξηθαζθέα. Σερληθά θαη Μεραληθά ΏλΪιπζε Ξηθαζθέαο. Πξνπνλεηηθά Ξηθαζθέαο. 

ΒηδηθΪ ζΫκαηα Ξηθαζθέαο.  

 

Έξεπλα: ΜνξθνινγηθΫο, ιεηηνπξγηθΫο, βηνρεκηθΫο πξνζαξκνγΫο πξνπφλεζεο δχλακεο ζηελ 

εθεβηθά ειηθέα. Άζθεζε & ζσκαηηθά αλΪπηπμε. ΜπνδπλακηθΫο κειΫηεο αζιεηψλ μηθαζθέαο.  

 

ΓΒΧΡΓΕΟ ΠΏΡΏΑΒΕΔ 

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ – Αξφκνη 

 

ΑηδΪθησξ Leeds Met University. ΜΫινο American College of Sport Medicine, European Col-

lege of Sport Science.  

 

Αηδαζθαιέα: Βηδηθφηεηα Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ Αξφκνη, Θεσξέα Ώζιεηηθάο Πξνπφλεζεο. 

 

Έξεπλα: Ώζιεηηθά Ώπφδνζε. ΐηνινγηθΫο, ΚηλεκαηηθΫο θαη ΚηλεηηθΫο πξνζαξκνγΫο λΫσλ πξν-

πνλεηηθψλ κεζφδσλ. ΒξγνθπζηνινγηθΪ θαη ΒκβηνκεραληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ δξνκηθψλ αγσ-

ληζκΪησλ. 

 

ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ ΐΒΛΔΓΚΒΚΏ 

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ – Άικαηα 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζάλσλ. 

Αηδαζθαιέα: ΏζιεηηθΪ Άικαηα – Κιαζηθφο Ώζιεηηζκφο. 

 

Έξεπλα: Ώζιεηηθά Φπρνινγέα-Ώπηνζπλεηδεζέα-Ώπηναπνηειεζκαηηθφηεηα-Καζνξηζκφο θαη 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηφρνπ ζε αζιεηΫο Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ.  
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ΓΒΡΏΕΜΟ ΣΒΡΓΔ 

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Ώζιεηηθψλ Ρέςεσλ 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο ηνπ Βπξσπατθνχ Κνιεγένπ Ώζιεηηθάο Βπηζηάκεο  

 

Αηδαζθαιέα: ΏζιεηηθΫο Ρέςεηο, ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Ώζιεηηθψλ Ρέςεσλ, Καζνδεγνχκελε ΜειΫηε 

ζηηο ΏζιεηηθΫο Ρέςεηο, Μπτθά ΒλδπλΪκσζε.  

 

Έξεπλα: Βπέδξαζε ηεο κπτθάο ππεξηξνθέαο θαη ηεο πνζνζηηαέαο θαηαλνκάο ησλ ζθειεηηθψλ 

κπτθψλ ηλψλ ζηελ ξηπηηθά επέδνζε. ΜΫζνδνη αλΪπηπμεο ηεο κπτθάο δχλακεο θαη ηζρχνο.  

 

ΠΟΛΤΞΒΝΔ ΏΡΓΒΕΣΏΚΔ  

Βπέθνπξε Καζεγάηξηα Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ 

 

Αηδαζθαιέα: Ώζιεηηθνέ Αξφκνη Κιαζηθφο Ώζιεηηζκφο. Σερληθά θαη Μεραληθά ΏλΪιπζε Ώζιε-

ηηθψλ Αξφκσλ. Πξνπνλεηηθά Ώζιεηηθψλ Αξφκσλ. Πξνπνλεηηθά Ώζιεηηθψλ Αξφκσλ. Μεζνδν-

ινγέα Αηδαζθαιέαο Ώζιεηηθψλ Αξφκσλ.  

 

Έξεπλα: ΠαξΪγνληεο πνπ επεξεΪδνπλ ηελ απφδνζε θαη εμΫιημε ησλ δξνκηθσλ αγσληζκΪησλ. 

ΜειΫηε κεηαβνιψλ βηνρεκηθψλ, αηκαηνινγηθψλ θαη αλνζνινγηθψλ παξακΫηξσλ ζε αζιεηΫο 

ησλ δξνκηθψλ αγσληζκΪησλ. πζρεηηζκνέ ησλ παξακΫηξσλ κε ηελ απφδνζε θαη ηελ ειηθέα.  

 

ΔΛΕΏ ΓΏΥΏΡΟΓΕΏΝΝΔ 

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ-Αξφκνη 

 

Αηδαζθαιέα: Βηδηθφηεηα Κιαζηθνχ Ώζιεηέζκνπ – Αξφκνη 

 

Έξεπλα: ΚαηαλΪισζε ελΫξγεηαο ζε κΫγηζηε πξνζπΪζεηα πνιχ κεγΪιεο δηΪξθεηαο. Βπέδξαζε 

κεζφδσλ ηαθηηθάο ζηελ απφδνζε ζηελ εκηαληνρά. πλεηζθνξΪ αλαεξφβηαο ηζρχνο-

ηθαλφηεηαο ζηελ απφδνζε ζηελ αληνρά.  

 

ΥΡΔΣΟ ΚΟΛΛΕΏ  

ΛΫθηνξαο ΠΪιεο 

 

ΑηδΪθησξ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ Μφζραο Ρσζέα. Εδξπηηθφ κΫινο Έλσζεο Βιιάλσλ Ώζ-

ιεηηθψλ Βπηζηεκφλσλ. 

 

Αηδαζθαιέα : Πξνπνλεζηνινγέα ηεο Ώζιεηηθάο ΠΪιεο. Σερληθά θαη Μεραληθά ΏλΪιπζε ΠΪ-

ιεο. Πξνπνλεηηθά ΠΪιεο. Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο ΠΪιεο. 

 

Έξεπλα : Καζνδάγεζε ηεο πξνεηνηκαζέαο αζιεηηθψλ πςειψλ επηδφζεσλ ζηα αζιάκαηα 
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κνλνκαρηψλ (πΪιε, ηδνχλην). 

 

ΐΏΕΛΒΕΟ ΓΕΟΐΏΝΔ 

ΛΫθηνξαο Υηνλνδξνκέαο 

 

ΑηδΪθησξ Ώθαδεκέαο Φπζηθάο Ώγσγάο, Κξαθνβέα, Πνισλέα. 

ΜΫινο ηεο Αηεζλνχο θαη ηεο Παλειιάληαο Έλσζε ΑαζθΪισλ-Πξνπνλεηψλ Υηνλνδξνκέαο, 

Πνισληθάο Έλσζεο ΐηνκεραληθάο 

 

Αηδαζθαιέα: Βηδηθφηεηα ρηνλνδξνκέαο, κΪζεκα επηινγάο ρηνλνδξνκέα.  

Μεζνδνινγέα θαη πξνπνλεηηθά ρηνλνδξνκέαο, θαηαβΪζεσλ, αληνράο, ρηνλνζαλέδαο, παγνδ-

ξνκέαο θαη ηξνρνπεδέισλ (Rollers). 

 

Έξεπλα: Σνπνγξαθηθά αλΪιπζε ηεο αγσληζηηθάο πέζηαο ρηνλνδξνκέαο. Κηλεκαηηθά αλΪιπζε 

ρηνλνδξφκσλ. Δ ηαθηηθά ζηε ρηνλνδξνκέα. Βπηδεκηνινγέα ηξαπκαηηζκψλ ζηε ρηνλνδξνκέα. 

 

ΏΠΟΣΟΛΟ ΘΒΟΑΧΡΟΤ 

ΛΫθηνξαο Ώζιεηηθψλ ΏικΪησλ  

 

ΑηδΪθησξ Leeds Metropolitan University-U.K.  

 

ΓΒΧΡΓΕΟ ΚΏΡΏΜΠΏΣΟ 

ΛΫθηνξαο Ώζιεηηθψλ Ρέςεσλ  

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ  

 

ΜΔΛΖ Δ.Δ.ΓΙ.Π. ηνπ ΣΟΜΔΑ 

ΑΔΜΔΣΡΕΟ ΒΤΘΤΜΕΟΤ 

Κιαζηθφο Ώζιεηηζκφο (Άικαηα). 

Mεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο, Παλ/κηo Southern California, ΔΠΏ. 
 

 

4.6 ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΟΤ ΣΙΒΟΤ 

 

ΥΡΤΟΤΛΏ ΥΏΕΡΟΠΟΤΛΟΤ 

Ώλαπιεξψηξηα Καζεγάηξηα Τγξνχ ηέβνπ 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Maryland, ΔΠΏ . ΜΫινο Παλακεξηθαληθνχ Οξγαληζκνχ Τγεέαο 

σκαηηθάο Ώγσγάο, Οξγαληζκνχ Ώλζξσπέλσλ Παξαγφλησλ  

 

Αηδαζθαιέα : πγρξνληζκΫλε Κνιχκβεζε. Σερληθά θαη Μεραληθά ΏλΪιπζε πγρξνληζκΫλεο 

Κνιχκβεζεο. Πξνπνλεηηθά πγρξνληζκΫλεο Κνιχκβεζεο. Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο πγ-

ρξνληζκΫλεο Κνιχκβεζεο.  
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Έξεπλα : ΘΫκαηα απνδνηηθφηεηαο ζηελ ηερληθά ηεο ζπγρξνληζκΫλεο θνιχκβεζεο γηα ηελ 

βειηηζηνπνέεζε ηεο επέδνζεο. Ο ξφινο ηνπ πξνζσπηθνχ ξπζκνχ ζηνλ Ϋιεγρν θαη ζηελ πα-

ξαγσγά θνιπκβεηηθψλ θηλάζεσλ. 

 

ΧΚΡΏΣΔ ΚΏΛΟΤΦΔ  

Ώλαπιεξσηάο  Καζεγεηάο Κσπειαζέαο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ 

 

Αηδαζθαιέα : Κσπειαζέα. Σερληθά θαη Μεραληθά ΏλΪιπζε Κσπειαζέαο. Πξνπνλεηηθά Κσ-

πειαζέαο. Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο Κσπειαζέαο. 

 

Έξεπλα : ΐηνινγηθά σξέκαλζε αξραξέσλ θσπειαηψλ. Βπηινγά θσπειαηψλ κε κπνδπλακηθΪ 

θαη εξγνκεηξηθΪ θξηηάξηα. Απλακνκεηξάζεηο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ηερληθάο αλΪινγα κε ην 

ξπζκφ θσπειΪηεζεο. ΒλεξγεηαθΫο απαηηάζεηο ησλ θσπειαηψλ. 

 

ΘΒΟΑΧΡΟ ΠΛΏΣΏΝΟΤ 

Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Τδαηνζθαέξηζεο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ.  

 

Αηδαζθαιέα : Σερληθά θαη Μεραληθά ΏλΪιπζε Τδαηνζθαέξηζεο. Πξνπνλεηηθά Τδαηνζθαέξη-

ζεο. Οκαδηθά Σαθηηθά Τδαηνζθαέξηζεο, ΒηδηθΪ ζΫκαηα. Πξνπνλεηηθά ΒμΪζθεζε Τδαηνζθαέ-

ξηζεο θαζψο θαη Καζνδεγνχκελε ΜειΫηε.  

 

Έξεπλα : ΦπζηθΪ & θπζηνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ αζιεηψλ νκαδηθψλ αζιεκΪησλ. Βλεξγεηα-

θΫο απαηηάζεηο νκαδηθψλ αζιεκΪησλ. Υξνληθά αλΪιπζε θηλάζεσλ νκαδηθψλ αζιεκΪησλ. 

 

ΐΏΕΛΒΕΟ ΑΕΏΦΏ 

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ΚΪλνε-ΚαγηΪθ.  

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ φθηαο. 

 

Αηδαζθαιέα: ΚΪλνε-ΚαγηΪθ. Σερληθά θαη Μεραληθά ΏλΪιπζε ΚΪλνε-ΚαγηΪθ. Πξνπνλεηηθά 

ΚΪλνε-ΚαγηΪθ. Μεζνδνινγέα δηδαζθαιέαο. 

 

Έξεπλα: ΘΫκαηα επέδνζεο θαη πξνπνλεηηθψλ απαηηάζεσλ ησλ αζιεηψλ ηνπ ΚΪλνε-ΚαγηΪθ. 

ΐειηηζηνπνέεζε ηεο απφδνζεο. Έιεγρνο θαη ζεκαζέα ησλ ηδηνηάησλ ηεο Φπζηθάο θαηΪζηα-

ζεο.  

ΕΧΏΝΝΔ ΐΟΓΕΏΣΓΔ 

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο ζηελ Εζηηνπνινηα  

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Γιαζθφβεο. ΜεγΪιε ΐξεηαλέα. ΜΫινο ηεο ΐξεηαληθάο Βηαηξέαο 

Φπζηνιφγσλ (The Physiological Society) θαη ηεο ΐξεηαληθάο Έλσζεο Ώζιεηηθάο Βπηζηάκεο 
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(BASES). 

 

Αηδαζθαιέα: Πξνπνλεηηθά Εζηηνπινέαο, Σερληθά θαη Μεραληθά ΏλΪιπζε Εζηηνπινέαο, Μεζν-

δνινγέα Αηδαζθαιέαο Εζηηνπινέαο. 

 

Έξεπλα: ΐηνινγηθΫο απαηηάζεηο ηεο αγσγηζηηθάο ηζηηνπινέαο, ξχζκηζε ηεο αλαπλνάο ζηελ 

Ϊζθεζε ζε αζιεηΫο πςεινχ επηπΫδνπ, θιηληθά εξγνζπηξνκεηξέα-απνθαηΪζηαζε.  

 

ΒΛΒΝΔ ΟΤΛΣΏΝΏΚΔ 

Βπέθνπξνο Καζεγάηξηα Κνιχκβεζεο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Νφηηαο Καιηθφξληαο, ΔΠΏ-Μεηαπηπρηαθφ U.C. Berkeley, ΔΠΏ. 

 

Αηδαζθαιέα: Κνιχκβεζε. Σερληθά θαη Μεραληθά ΏλΪιπζε ηεο Κνιχκβεζεο. Πξνπνλεηηθά 

Κνιχκβεζεο. Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο Κνιχκβεζεο. ΏζθΪιεηα ζην Νεξφ-Ναπαγνζσζηηθά. 

 

Έξεπλα: Πεξηνξηζηηθνέ ΠαξΪγνληεο ηεο Ώπφδνζεο ζηελ Κνιχκβεζε. ΒλεξγεηαθΪ ζπζηάκαηα, 

πξνπνλεηηθά επηβΪξπλζε θαη Κνιπκβεηηθά Ώπφδνζε.  

 

ΐΏΕΛΒΕΟ  ΘΏΝΟΠΟΤΛΟ 

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Κνιχκβεζεο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Φπζηθάο Ώγσγάο ΐειηγξαδένπ 

 

Αηδαζθαιέα: Κνιχκβεζε. Σερληθά θαη Μεραληθά ΏλΪιπζε Κνιχκβεζεο. Μεζνδνινγέα  Αη-

δαζθαιέαο Κνιχκβεζεο. Πξνπνλεηηθά θνιχκβεζεο 

Έξεπλα: Σν γαιαθηηθφ θαηψθιη σο κΫηξν αλαεξφβηαο ελεξγεηαθάο δπλαηφηεηα  θαη εηδηθνχ 

απνζΫκαηνο απφδνζεο ζε πςεινχ επηπΫδνπ θνιπκβεηΫο θαη πδαηνζθαηξηζηΫο. Απλακνκεη-

ξάζεηο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ηερληθάο ηεο θνιχκβεζεο 

 

ΏΝΏΡΓΤΡΟ ΣΟΤΜΠΒΚΔ 

ΛΫθηνξαο Κνιχκβεζεο  

 

ΜΔΛΖ Δ.Δ.ΓΙ.Π. ηνπ ΣΟΜΔΑ 

ΓΒΧΡΓΕΟ ΏΡΏΥΧΐΕΣΔ 

ΘαιΪζζην θη. Πηπρηνχρνο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. 

 

ΓΒΧΡΓΕΟ ΚΒΨΓΒΡ 

Κνιχκβεζε. Πηπρηνχρνο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. 

 

ΜΏΡΚΟ ΜΏΝΣΏΛΟΤΦΏ  

Κνιχκβεζε. Τπνςάθηνο ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. 
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4.7 ΟΜΟΣΙΜΟΙ ΚΑΘΖΓΖΣΔ 

 

ΔΛΕΏ ΑΔΜΏ 

Καζεγεηάο Βιιεληθνχ Παξαδνζηαθνχ Υνξνχ 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ. ΜΫινο Λανγξαθηθάο Βηαηξεέαο.  

 

Αηδαζθαιέα: Βιιεληθφο Παξαδνζηαθφο Υνξφο. Βζλνγξαθέα.  

 

Έξεπλα : Έξεπλα ζηνλ Βιιεληθφ Παξαδνζηαθφ Υνξφ.  
 

ΘΧΜΏ ΓΕΏΝΝΏΚΔ 

Οκφηηκνο Καζεγεηάο Εζηνξέαο Φπζηθάο Ώγσγάο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο Βιιεληθάο Βηαηξεέαο Εζηνξέαο θαη Φηινζνθέαο ηνπ 

Ώζιεηηζκνχ, Balkan Association for the History of Physical Education and Sports, Internation-

al Society for the History of Physical Education and Sports. 

 

Αηδαζθαιέα : Εζηνξέα Φπζηθάο Ώγσγάο. Εζηνξέα χγρξνλσλ Οιπκπηαθψλ Ώγψλσλ. ΒηδηθΪ 

ΘΫκαηα Οιπκπηζκνχ-Οιπκπηαθάο Παηδεέαο. Ώξραένη Οιπκπηαθνέ Ώγψλεο. 

 

Έξεπλα : Εζηνξέα Ώξραέσλ θαη χγρξνλσλ Οιπκπηαθψλ Ώγψλσλ, Εζηνξέα Φπζηθάο Ώγσγάο, 

Λανγξαθέα Γπκλαζηηθάο, Οιπκπηαθά - Ώζιεηηθά Παηδεέα, Οιπκπηζκφο. 

 

ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ ΒΜΜΏΝΟΤΔΛ 

Οκφηηκνο Καζεγεηάο Αηδαθηηθάο Φπζηθάο Ώγσγάο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο Βιιεληθάο Βηαηξεέαο Ώζιεηηθάο Φπρνινγέαο, Πα-

λειιάληαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Φπζηθάο Ώγσγάο. 

 

Αηδαζθαιέα : Αηδαθηηθά ηεο Φπζηθάο Ώγσγάο. Γπκλαζηηθά. Ώεξνβηθά. 

Έξεπλα : Παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαζεγεηά ηεο Φπζηθάο Ώγσ-

γάο. πζηάκαηα παξαηάξεζεο θαη αιιειεπέδξαζεο ζηελ ηΪμε. 

 

ΐΏΕΛΔ ΚΛΒΕΟΤΡΏ  

Οκφηηκνο Καζεγεηάο Βξγνθπζηνινγέαο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Springfield, ΔΠΏ. Εδξπηηθφο Πξφεδξνο ηνπ Σκάκαηνο, Εδξπηηθφο 

Αηεπζπληάο ηνπ Βξγνκεηξηθνχ ΚΫληξνπ Ώζιεηηθψλ Βξεπλψλ, Εδξπηηθφο Πξφεδξνο ηεο Βιιελη-

θάο Βηαηξεέαο Ώζιεηηθάο Βπηζηάκεο, Βηαέξνο θαη πληδξπηάο ηνπ European College of Sport 

Science, Βηαέξνο ηνπ American College of Sport Medicine.  

Αηδαζθαιέα : Βξγνθπζηνινγέα. Βξγνκεηξέα. ΒθαξκνζκΫλε Ώζιεηηθά Βξγνθπζηνινγέα. Άζ-

θεζε, Βπξσζηέα θαη Τγεέα. Αέδαμε Βξγνθπζηνινγέα σο Σαθηηθφο Καζεγεηάο ζην Παλεπηζηά-
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κην McGill θαη σο ΒπηζθΫπηεο Καζεγεηάο ζηα Παλεπηζηάκηα ΛηΫγεο, Σφθην, ΠξΪγαο, ΓΪγ-

θξεκπ θαη Ρψκεο. 

 

Έξεπλα : σκαηηθά Ϊζθεζε, πγεέα, επξσζηέα θαη απφδνζε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. 

Βζηέαζε ζην ζεκειηψδεο πξφβιεκα ηεο ζρεηηθάο ηζρχνο ηνπ γνλφηππνπ θαη ηνπ πεξηβΪιινλ-

ηνο ζηηο παξαηεξνχκελεο αηνκηθΫο δηαθνξΫο, θπζηνινγηθΫο ιεηηνπξγέεο θαη πξνζαξκνγΫο, 

κεηαβνιηθΫο δηεξγαζέεο, κνξθνινγηθΫο θαη θπηηαξηθΫο ηδηφηεηεο θαη θηλεηηθΫο ηθαλφηεηεο. 

 

ΕΧΏΝΝΔ ΓΒΡΐΏ 

Καζεγεηάο Κηλεηηθάο πκπεξηθνξΪο θαη Ώζιεηηθάο Φπρνινγέαο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ ΐνζηψλεο, ΔΠΏ. ΜΫινο International Society of Sport Psychology, 

ΜΫινο Α.. European Society of Sport Psychology, Βιιεληθάο Φπρνινγηθάο Βηαηξεέαο, Πξφ-

εδξνο Βιιεληθάο Βηαηξεέαο Ώζιεηηθάο Φπρνινγέαο 

 

Αηδαζθαιέα : Ώζιεηηθά Φπρνινγέα, Φπρνινγέα Κηλεηηθάο πκπεξηθνξΪο. Άζθεζε θαη Φπρηθά 

Τγεέα, Κνηλσληθά ςπρνινγέα ηεο Κηλεηηθάο Ώλαςπράο, Βξεπλεηηθά Βξγαζέα. 

 

Έξεπλα : Άζθεζε θαη ςπρηθά πγεέα, Ννεξά εμΪζθεζε θαη αζιεηηθά απφδνζε, Άζθεζε θαη 

πλεπκαηηθά απφδνζε, Ώζιεηηθά εζηθά, θΫςε θαη αζιεηηθά απφδνζε. 
 

ΜΕΥΏΔΛ ΏΝΏΣΏΕΏΑΔ 

Καζεγεηάο Ώζινπαηδηψλ 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ 

 

Αηδαζθαιέα: Πξνπνλεηηθά ζηελ Καιαζνζθαέξηζε. ΒηδηθΪ ζΫκαηα πξνπνλεηηθάο. εκηλΪξην 

Πξνπνλεηηθάο. 

 

Έξεπλα: Πξνπνλεηηθά θαη ΒηδηθΪ ηεο Καιαζνζθαέξηζεο. 
 

ΏΡΏΝΣΔ ΥΏΣΓΔΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟΤ  

Καζεγεηάο Ώζιεηηαηξηθάο  (Οκφηηκνο) 
 

4.8. ΑΦΤΠΖΡΔΣΖΑΝΣΔ 

ΏΛΚΕΝΟΔ ΚΏΣΕΚΏΑΒΛΛΔ 

Καζεγάηξηα Βηδηθάο Πξνπνλεζηνινγέαο ησλ Ώζινπαηδηψλ 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο Παλειιάληαο Έλσζεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ γπ-

λαηθψλ ζηνλ Ώζιεηηζκφ θαη ζηα πνξ. 

 

Αηδαζθαιέα: Πξνπνλεηηθά ηεο Πεηνζθαέξηζεο. ΒηδηθΪ ζΫκαηα πξνπνλεηηθάο. Καηεπζπλφκελε 

κειΫηε. Πεηνζθαέξηζε επέ Ϊκκνπ. 
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Έξεπλα: Πξνπνλεηηθά αλΪιπζε ηεο ηαθηηθάο ηεο Πεηνζθαέξηζεο. ΏλΪιπζε ηεο ηαθηηθάο ηεο 

Πεηνζθαέξηζεο επέ Ϊκκνπ. 
 

ΕΧΏΝΝΔ ΛΏΨΟ 

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Πξνπνλεζηνινγέαο Πεηνζθαέξηζεο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. Αηεζλάο Πξνπνλεηάο. ΜΫινο ηνπ Παλειιάληνπ πλδΫζκνπ 

Πξνπνλεηψλ Πεηνζθαέξεζεο (.Β.Π.ΠΒ). 

 

Αηδαζθαιέα: Πξνπνλεηηθά Πεηνζθαέξηζεο επέ Ϊκκνπ. Πξνπνλεηηθά εμΪζθεζε Πεηνζθαέξη-

ζεο επέ Ϊκκνπ. ΠξνρσξεκΫλσλ επέπεδν Πεηνζθαέξηζεο. 

 

Έξεπλα: Πξνπνλεηηθά αλΪιπζε ηαθηηθάο ηεο Πεηνζθαέξηζεο. Πξνπνλεηηθά αλΪιπζε ηαθηηθάο 

ηεο Πεηνζθαέξηζεο επέ Ϊκκνπ. ΒθαξκνζκΫλε θηλεηηθά κΪζεζε ζε ζρΫζε κε ηελ Πεηνζθαέξη-

ζε. ΒθαξκνζκΫλε Πεηνζθαέξηζε επέ Ϊκκνπ.  

 

ΜΠΟΓΚΝΣΏΝ ΓΚΟΤΓΚΟΤ 

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Γπκλαζηηθάο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπ/κένπ ΐνπθνπξεζηένπ. ΜΫινο Παηδαγσγηθάο Βηαηξεέαο ΒιιΪδαο. 

 

Αηδαζθαιέα : Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά. Σερληθά θαη Μεραληθά ΏλΪιπζε Βλφξγαλεο Γπκλαζηη-

θάο. Πξνπνλεηηθά, Μεζνδνινγέα Αηδαζθαιέαο Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο. 

 

Έξεπλα : Ρπζκηθά θηλεηηθά κΪζεζε ηεο Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο. Ώχμεζε ηεο παξαγσγηθάο 

ηθαλφηεηαο ησλ εξγαδνκΫλσλ κε βειηέσζε ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο. 

 

ΕΧΏΝΝΔ ΏΣΡΏΣΓΒΜΔ 

 

Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. Αέπισκα & Βηδηθφηεηα Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο ηεο 

Deutschesporthochschule Κνισλέαο, Γεξκαλέα. 

 

Αηδαζθαιέα : Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά. 

 

Έξεπλα : Πξνπνλεζηνινγέα Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο. Κηλεκαηηθά ΏλΪιπζε. Μεζνδηθά-

Αηδαθηηθά. ΚαηαζθεπΫο βνεζεηηθψλ νξγΪλσλ εθκΪζεζεο αζθάζεσλ. 

 

ΓΒΧΡΓΕΟ ΝΕΚΟΛΟΠΟΤΛΟ 

Καζεγεηάο Τγξνχ ηέβνπ 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο The American Swimming Coaches Association. 

European College of Sport Science. 
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Αηδαζθαιέα : Κνιχκβεζε. Τδαηνζθαέξηζε, Καηαδχζεηο, Ναπαγνζσζηηθά. 

 

Έξεπλα : σκαηηθά Ϊζθεζε θαη βηνινγηθά σξέκαλζε λεαξψλ αηφκσλ. ΜΫζνδνη δηδαθηηθάο 

Τγξνχ ηέβνπ. Πξνπνλεηηθά Τγξνχ ηέβνπ. 

 

 

ΓΒΧΡΓΕΟ ΦΏΡΏΝΣΟ 

Καζεγεηάο Φηινζνθέαο ηνπ Ώζιεηηζκνχ 

 

ΑηδΪθησξ Universitat Wurzburg, Γεξκαλέα.  

 

Αηδαζθαιέα : Ώζιεηηθά Δζηθά. Φηινζνθέα ηνπ Ώζιεηηζκνχ : Φηινζνθηθά ΠξνζΫγγηζε. Βηζα-

γσγά ζηε Φηινζνθέα. 

 

Έξεπλα : πζηεκαηηθά θηινζνθέα, Βιιεληθά, χγρξνλε, ΚιΪδνη, ΐηνεζηθά, Φηινζνθέα Ώζιε-

ηηζκνχ. 

 

ΣΏΤΡΟ ΑΟΤΐΔ  

Ώλαπιεξσηάο  Καζεγεηάο Ώληηζθαέξηζεο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. ΜΫινο Βηαηξεέαο Ώζιεηηθάο Φπρνινγέαο. 

 

Αηδαζθαιέα: Ώληηζθαέξηζε. Καιαζνζθαέξηζε. Πεηνζθαέξηζε.  

 

Έξεπλα: Πξνπνλεηηθά, Καθψζεηο ζηελ Ώληηζθαέξηζε, Κηλεηηθά ΜΪζεζε. Αηαηηεζέα  ζηελ 

Καιαζνζθαέξηζε. 

 

ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ ΠΏΡΘΤΜΟ  

Βπέθνπξνο Καζεγεηάο Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπ/κένπ Ώζελψλ. ΑηεζλΫο ΚΫληξν Φηινζνθέαο & Αηεπηζηεκνληθάο Έξεπλαο.  

 

Αηδαζθαιέα : Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά. Πξνπνλεηηθά Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο. Μεζνδνινγέα 

Αηδαζθαιέαο Βλφξγαλεο Γπκλαζηηθάο. 

 

Έξεπλα : Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά  : Πξνπνλεηηθφ, Ννκηθφ & Παηδαγσγηθφ πεδέν. 

 

ΐΏΕΛΔ ΠΏΠΏΑΔΜΔΣΡΕΟΤ  

ΛΫθηνξαο ΏικΪησλ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 

 

ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ φθηαο. Γ.Γ. Παγθφζκηαο Έλσζεο Πξνπνλεηψλ ηέβνπ (ITFCA). 

 

Αηδαζθαιέα : Βηδηθφηεηα αικΪησλ Λ. Ώζιεηηζκνχ. Σερληθά θαη ΐηνθηλεηηθά αλΪιπζε ησλ αι-
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κΪησλ. Πξνπνλεηηθά θαη κεζνδνινγέα δηδαζθαιέαο αικΪησλ.  

 

Έξεπλα : ΏλΪιπζε ηαθηηθάο γηα ην αγψληζκα ηνπ Άικαηνο ζε χςνο αζιεηψλ πςειψλ επηδφ-

ζεσλ. ΜΫζνδνο ειΫγρνπ ηεο θαηεχζπλζεο ηεο πξνπνλεηηθάο πξνεηνηκαζέαο ζην Άικα ζε 

χςνο. Πξνπνλεηηθά θαηΪζηαζε ησλ αζιεηψλ ησλ ΏικΪησλ θαηΪ ηελ πεξένδν ηνπ αζιεηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ζηελ ΒιιΪδα. Αηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ επη-

ινγά ηνπ αγσλέζκαηνο ησλ αικΪησλ ησλ ππφ Ϋληαμε αζιεηψλ ζηελ ΒιιΪδα.  

 

ΒΡΕΦΤΛΛΔ ΛΏΛΟΤ 

ΛΫθηνξαο Βιιεληθνέ Παξαδνζηαθνέ Υνξνέ 

 

ΕΧΏΝΝΔ ΓΟΜΠΏΝΏΚΔ 

ΛΫθηνξαο Κνιχκβεζε 

 

ΣΏΜΏΣΔ ΜΤΡΝΕΧΣΔ 

ΛΫθηνξαο Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 

 

ΏΛΒΞΏΝΑΡΟ ΟΦΕΏΝΕΑΔ 

ΛΫθηνξαο Πνδνζθαέξνπ 

 

ΐΏΕΛΒΕΟ ΐΤΣΕΝΏΡΟ 

ΛΫθηνξαο Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 

 

ΒΤΣΏΘΕΟ ΦΏΦΟΤΣΔ 

ΛΫθηνξαο Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 

 

ΒΕΡΔΝΔ ΏΝΑΡΒΟΠΟΤΛΟΤ 

ΛΫθηνξαο Ρπζκηθά Ώγσληζηηθά Γπκλαζηηθά 

 

ΠΒΣΡΟ ΠΏΠΏΓΒΧΡΓΕΟΤ 

ΛΫθηνξαο Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 

 

 

ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ ΛΏΜΠΡΟΤ 

ΛΫθηνξαο Καιαζνζθαέξηζεο 

 

ΕΧΏΝΝΔ ΠΕΛΏΣΔ 

ΛΫθηνξαο Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 

 

ΏΓΓΒΛΕΚΔ ΓΚΕΟΚΏ-ΣΏΘΏΚΔ 

ΛΫθηνξαο Ρπζκηθάο Ώγσληζηηθάο Γπκλαζηηθάο 

 

ΒΤΏΓΓΒΛΟ ΠΏΛΏΝΣΓΏ 

ΛΫθηνξαο Πνδνζθαέξνπ 
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ΒΛΒΝΔ ΛΏΜΠΡΟΤ 

ΛΫθηνξαο Ρπζκηθάο Ώγσληζηηθάο Γπκλαζηηθάο 

 

ΒΤΦΡΟΤΝΔ ΦΡΏΓΚΟΤ 

ΛΫθηνξαο Ρπζκηθάο Ώγσληζηηθάο Γπκλαζηηθάο 

 

ΜΕΥΏΛΔ ΜΏΡΣΕΑΔ 

Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά. Τπνςάθηνο ΑηδΪθησξ Παληεένπ Παλεπηζηεκένπ. Πηπρέν Παλ/κην Ώζε-

λψλ. Αέπισκα M.Sc θαη Βηδηθφηεηα Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά ηεο Ώλψηαηεο ρνιάο Γπκλαζηηθάο 

θαη Ώζιεηηζκνχ ηνθρφικεο, νπεδέαο. Πηπρηνχρνο Σκάκαηνο Αεκφζηαο Αηνέθεζεο Παληεένπ 

Παλεπηζηεκένπ.  

 

ΥΡΕΣΟΑΟΤΛΟ ΥΟΤΜΏ 

Κνιχκβεζε. Τπνςάθηνο ΑηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. 

 

ΠΤΡΕΑΧΝ ΚΏΓΚΏ, Β.Β.ΑΕ.Π. Ώζιεηηαηξηθάο 

 

ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ ΜΏΡΚΟΠΟΤΛΟ, Β.Β.ΑΕ.Π. Τγξνχ ηέβνπ 

 

ΜΠΏΡΛΟΤ-ΠΏΝΟΠΟΤΛΟΤ, Β.Β.ΑΕ.Π. Φπζηθνζεξαπεέα 

 

ΠΏΝΏΓΕΧΣΏ ΦΕΛΕΏ, Β.Β.ΑΕ.Π. Κνιχκβεζε 

 

ΏΝΏΣΏΕΏ ΠΏΝΏΓΕΧΣΕΑΟΤ, Β.Β.ΑΕ.Π. Μνπζηθάο 

 

ΑΕΏΜΏΝΣΧ ΚΟΚΟΕΒΛΔ, Β.Β.ΑΕ.Π. Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ 

 

ΟΑΤΒΏ ΜΠΏΣΕΣΏΣΟ 

Ώληηζθαέξηζε. Πηπρηνχρνο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. 
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5. ΟΓΖΓΟ ΤΓΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΙΧΝ  
Ο Καζεγεηάο (Οκφηηκνο ζάκεξα) Ε. ΓΫξβαο εέλαη ν βαζηθφο ζπληΪθηεο απηνχ ηνπ Κεθαιαένπ. 
 

5.1 ΤΓΓΡΑΦΖ ΠΣΤΥΙΑΚΖ ΔΡΓΑΙΑ  

Δ πηπρηαθά εξγαζέα απνηειεέ ηελ πιΫνλ ζεκαληηθά εξγαζέα θΪζε πξνπηπρηαθνχ θνηηεηά θαη 

απαξαέηεηε ππνρξΫσζε γηα ηε ιάςε ηνπ πηπρένπ ηνπ. Δ πηπρηαθά εξγαζέα εθπνλεέηαη ζηνλ 

ζπγγελΫζηεξν πξνο ην ζΫκα ηνκΫα. ε πεξέπησζε πνπ ν θνηηεηάο Ϋρεη παξθνινπζάζεη κέα εθ 

ησλ εηδέθεπζεσλ πνπ παξΫρνληαη ζην Σκάκα, ε πηπρηαθά εξγαζέα ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ηελ Ϋγ-

θξηζε ηνπ ππεχζπλνπ Καζεγεηά εηδέθεπζεο. ΚΪζε θνηηεηάο ππνβΪιιεη αέηεζε ζηε Γξακκαηε-

έα ηνπ ηνκΫα κε ην ζΫκα ηεο εξγαζέαο ηνπ. Ο ηνκΫαο εγθξέλεη ην ζΫκα θαη νξέδεη επηβιΫπνληα 

Καζεγεηά Ϋλα απφ ηα κΫιε ΑΒΠ ηνπ Σκάκαηνο. Ο ηνκΫαο κπνξεέ λα νξέζεη ηξηκειά ζπκβνπ-

ιεπηηθά επηηξνπά, κεηΪ απφ αηηηνινγεκΫλε απφθαζε. Σα κΫιε ηεο εμεηαζηηθάο επηηξνπάο 

αλάθνπλ ζηελ έδηα ά ζπγγελά επηζηεκνληθά εηδηθφηεηα κε απηά ηελ νπνέα ν θνηηεηάο  εθπνλεέ 

ηελ εξγαζέα ηνπ. Έλα απφ ηα κΫιε κπνξεέ λα πξνΫξρεηαη απφ Ϊιιν ηκάκα ηνπ έδηνπ ά Ϊιινπ 

ΏΒΕ. Ο επηβιΫπσλ θαζεγεηάο παξαθνινπζεέ ηελ πνξεέα ηνπ θνηηεηά κΫρξη ηελ νινθιάξσζά 

ηεο. Δ ζπκβνπιεπηηθά επηηξνπά αμηνινγεέ ηελ εξγαζέα απφ 1 Ϋσο 10 θαη  παξαδέδεη ηε βαζ-

κνινγέα ζηνλ ηνκΫα θαη ηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο. ε πεξέπησζε δηαθσλέαο, ε απφθαζε 

ιακβΪλεηαη θαηΪ πιεηνςεθέα. ε πεξέπησζε θαζπζηΫξεζεο παξΪδνζεο ηεο πηπρηαθάο εξ-

γαζέαο, ν θνηηεηάο ελεκεξψλεη αλΪινγα ηνλ επηβιΫπνληα θαζεγεηά, ηα κΫιε ηεο ζπκβνπιεπ-

ηηθάο επηηξνπάο θαη ηνλ ηνκΫα. 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΧΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΖ ΔΡΓΑΙΑ 

 
Σν εμψθπιιν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο 

Σν εμψθπιιν ηεο πηπρηαθάο εξγαζέαο πεξηιακβΪλεη ηνλ ηέηιν ηεο εξγαζέαο, ην νλνκαηεπψλπ-

κν ηνπ θνηηεηά, ην Σκάκα, ην Παλεπηζηάκην, ηνλ κάλα θαη ην αθαδεκατθφ Ϋηνο θαηΪζεζεο ηεο 

εξγαζέαο. 
 
Ο ηίηινο ηεο εξγαζίαο 

Ο ηέηινο ηεο εξγαζέαο γξΪθεηαη κε θεθαιαέα γξΪκκαηα θαη ηνπνζεηεέηαη ζην θΫληξν ηεο ζειέ-

δαο ζε νθηψ (8) κνλΪ δηαζηάκαηα απφ ηελ θνξπθά ηεο ζειέδαο. Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ θνη-

ηεηά γξΪθεηαη επέζεο ζην θΫληξν ηεο ζειέδαο ζε απφζηαζε νθηψ (8) κνλψλ δηαζηεκΪησλ 

απφ ην θΪησ κΫξνο ηνπ ηέηινπ ηεο εξγαζέαο, ν κάλαο θαη ην Ϋηνο παξνπζέαζεο ηεο δηαηξηβάο. 

Ο ηέηινο ηεο εξγαζέαο -φπσο θαη θΪζε κειΫηεο- δηαηππψλεηαη κε πνιχ πξνζνρά γηα λα απν-

θεπρζεέ νπνηαδάπνηε ζχγρπζε ά παξεξκελεέα. Ο ηέηινο γξΪθεηαη αθνχ δηαηππσζεέ ην ζΫ-

κα/πξφβιεκα θαη πεξηΫρεη ηελ θεληξηθά ηδΫα ηεο κειΫηεο θαη ηηο κεηαβιεηΫο ηνπ ζΫκα-

ηνο/εξεπλεηηθνχ πξνβιάκαηνο. ΠξΫπεη λα εέλαη ζαθάο, ζχληνκνο (κΫρξη 12–15 ιΫμεηο) θαη 

εχθνινο ζηε ρξάζε ηνπ.  

Αηθαηψκαηα (Copyright) 

Ο δηεζλάο φξνο copyright, πνπ δειψλεη ηελ πλεπκαηηθά ηδηνθηεζέα θαη ην δηθαέσκα αλαπα-

ξαγσγάο, αλαγξΪθεηαη ζην θΫληξν ηεο δεχηεξεο (ii) ζειέδαο (πνπ δελ αξηζκεέηαη) κε ην νλν-

καηεπψλπκν ηνπ θνηηεηά. 

Έγθξηζε ηεο εξγαζέαο 

Δ ηξέηε (iii) ζειέδα εέλαη ε ζειέδα Ϋγθξηζεο ηεο εξγαζέαο κε ηελ Ϋλδεημε «εγθξέζεθε απφ» θαη 

αθνινπζνχλ ηα νλφκαηα ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθάο επηηξνπάο, ν ηέηινο ηνπ θΪζε κΫινπο θαη ε 
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ππνγξαθά. Πξψην ηνπνζεηεέηαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν ηέηινο ηνπ επηβιΫπνληνο θαζεγεηά 

κε ηελ Ϋλδεημε «επφπηεο», αθνινπζνχλ ηα δπν Ϊιια κΫιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπάο.  

Έθθξαζε επραξηζηηψλ 

ΠνιιΫο θνξΫο ν θνηηεηάο αηζζΪλεηαη ηελ αλΪγθε λα επραξηζηάζεη απηνχο πνπ ηνλ βνάζεζαλ 

ζηε δηεθπεξαέσζε ηεο πηπρηαθάο ηνπ εξγαζέαο θαη ζηηο ζπνπδΫο ηνπ, γεληθφηεξα. Ο ηξφπνο 

πνπ εθθξΪδεη ηηο επραξηζηέεο ηνπ ν θΪζε θνηηεηάο εέλαη  θαζαξΪ πξνζσπηθφο. ΓεληθΪ, νη επ-

ραξηζηέεο απεπζχλνληαη ζε Ϊηνκα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβΪιινληνο, ζπκβνχινπο, ζπλεξγΪ-

ηεο, βνεζνχο, θνξεέο, ρνξεγνχο θ.ιπ. ε απηΫο ηηο πεξηπηψζεηο επηηξΫπεηαη ε ρξάζε ηνπ ηέη-

ινπ θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αηφκνπ πξνο ην νπνέν εθθξΪδνληαη νη επραξηζηέεο, φπσο γηα πα-

ξΪδεηγκα θαζεγεηά, θχξην ά θπξέα, γνλεέο, θέιν/ε θ.ιπ. 
 
Ζ πεξίιεςε 

θνπφο ηεο πεξέιεςεο εέλαη λα παξνπζηΪζεη ζπλνπηηθΪ ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζέαο. Πεξη-

ιακβΪλεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθά ηνπ ζΫκαηνο/πξνβιάκαηνο (κΫζα ζε κηα θξΪζε, αλ εέλαη 

δπλαηφ). Ώλ πξφθεηηαη γηα αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθέαο, ν θνηηεηάο αλαθΫξεηαη ζην ζθνπφ 

ηεο εξγαζέαο, ηε κΫζνδν πνπ ζπγθΫληξσζε ηε βηβιηνγξαθέα, ζηα απνηειΫζκαηα θαη ζηα γελη-

θΪ ζπκπεξΪζκαηα πνπ πξνΫθπςαλ απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνέεζε ζηελ 

εξγαζέα θαη ηε ζεκαζέα ησλ απνηειεζκΪησλ γηα ηελ επηζηάκε θαη ηελ πξαθηηθά ρξάζε. Ώλ 

πξφθεηηαη γηα  πεξηγξαθηθά ά πεηξακαηηθά Ϋξεπλα, ν θνηηεηάο αλαθΫξεηαη ελ ζπληνκέα ζην 

δεέγκα (κε ζπγθεθξηκΫλα ραξαθηεξηζηηθΪ, φπσο αξηζκφ, θχιν θαη ειηθέα), ηελ κΫζνδν (φξγα-

λα θαη δηαδηθαζέα ζπγθΫληξσζεο ησλ δεδνκΫλσλ), ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειΫζκαηα θαη ηα 

ζπκπεξΪζκαηα. Δ πεξέιεςε αλαπηχζζεηαη κΫζα ζε δηαθφζηεο (200) Ϋσο ηξηαθφζηεο (300) 

ιΫμεηο. Δ πεξέιεςε γξΪθεηαη ζηε κηα πιεπξΪ ηεο ζειέδαο θαη ζε δηπιφ δηΪζηεκα, φπσο θαη ε 

ππφινηπε εξγαζέα.  
 
Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 

ηα πεξηερφκελα πεξηιακβΪλνληαη φια ηα θεθΪιαηα θαη νη ππνδηαηξΫζεηο ηεο εξγαζέαο. Σα 

θεθΪιαηα γξΪθνληαη κε θεθαιαέα γξΪκκαηα, ηα νπνέα αξηζκνχληαη κε ιαηηληθΪ ζηνηρεέα. Οη 

ζειέδεο αξηζκνχληαη κε αξαβηθνχο αξηζκνχο. Οη επηκΫξνπο ππνδηαηξΫζεηο ραξαθηεξέδνληαη 

κε αχμνληα αξηζκφ (γηα παξΪδεηγκα, 3.1., 3.2., ά 3.1.1., 3.1.2 θ.ν.θ.). Ο αξηζκφο θαη ν ηέηινο 

θεθαιαένπ αθνινπζεέ ηελ αξέζκεζε θαη ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηΪδεηαη ζηα πεξηερφκελα. 

ΚαηΪινγνο πηλΪθσλ, γξαθηθψλ παξαζηΪζεσλ θαη εηθφλσλ  

ηνλ θαηΪινγν πηλΪθσλ, γξαθηθψλ παξαζηΪζεσλ θαη εηθφλσλ αλαθΫξεηαη ν αθξηβάο ηέηινο 

θΪζε πέλαθα, γξαθηθάο παξΪζηαζεο ά εηθφλαο θαη ε ζειέδα ζηελ νπνέα εκθαλέδνληαη. Πέλα-

θεο, γξαθηθΫο παξαζηΪζεηο θαη εηθφλεο θΫξνπλ ηνλ αξηζκφ ηνπ θεθαιαένπ κε  αξαβηθφ αξηζ-

κφ θαη κε ηελ αλΪινγε ππνδηαέξεζε. Γηα παξΪδεηγκα, ε Ϋλδεημε Πέλαθαο 3.1 ζεκαέλεη ηξέην 

θεθΪιαην, ππνδηαέξεζε Ϋλα. Δ Ϋλδεημε Βηθφλα 3.1 ζεκαέλεη ηξέην θεθΪιαην, ππνδηαέξεζε Ϋλα. 

πλεπψο, πέλαθεο θαη εηθφλεο Ϋρνπλ ηελ έδηα αξέζκεζε αιιΪ δηαθξέλνληαη απφ ηελ Ϋλδεημε 

Πέλαθαο ά Βηθφλα (γηα παξΪδεηγκα, Πέλαθαο 1.1 ά Βηθφλα 1.1)  
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5.2 ΚΟΡΜΟ ΔΡΓΑΙΑ 

Δ πεξηγξαθά πνπ αθνινπζεέ αλαθΫξεηαη: α) ζε πεξηγξαθηθΫο θαη πεηξακαηηθΫο Ϋξεπλεο θαη β) 

ζε βηβιηνγξαθηθά Ϋξεπλα (Ϋξεπλα βηβιηνζάθεο).  

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΑΓΧΓΖ 

Δ εηζαγσγά Ϋρεη σο ζθνπφ λα ζΫζεη ην πξφβιεκα θαη λα πεξηγξΪςεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

κειΫηεο, ηηο ππνζΫζεηο, ηελ νξηνζΫηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο κειΫηεο, ηελ νξνινγέα θαη 

ηηο ζπληνκνγξαθέεο. ηελ εηζαγσγά γέλεηαη ζπλάζσο κηα ζχληνκε βηβιηνγξαθηθά αλαθνξΪ 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εξεπλψλ πνπ Ϋρνπλ Ϊκεζε ζρΫζε κε ην πξφβιεκα.  
 
Ο νξηζκφο θαη ε δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο  

Σν πξφβιεκα πξνζδηνξέδεη κε ζαθάλεηα θαη αθξέβεηα απηφ πνπ Ϋρεη ζην κπαιφ ηνπ θαη πνπ 

πξφθεηηαη λα θΪλεη ν θνηηεηάο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνέν ν θνηηεηάο δηαηππψλεη ην πξφβιεκα 

θαζνξέδεη ηελ πνξεέα θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο κειΫηεο, θαη πεξηθιεέεη φιεο ηηο πξνζπΪζεηεο 

ηνπ θνηηεηά ζηελ πξαγκαηνπνέεζε ηεο κειΫηεο. Ώπνηειεέ νδεγφ φισλ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ, 

κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ηεο εξγαζέαο. ΚΪζε βάκα ηεο εξγαζέαο/κειΫηεο γέλεηαη κε αλαθνξΪ 

ζην ζΫκα/πξφβιεκα θαη ζηηο κεζφδνπο επέιπζεο ηνπ πξνβιάκαηνο. ΏλΪινγα κε ην ζΫκα, ν 

θνηηεηάο κπνξεέ λα ζΫζεη ρσξηζηΪ νξηζκΫλα ππνπξνβιάκαηα. θνπφο θΪζε κειΫηεο εέλαη 

πξψηνλ λα εμεηΪζεη ηηο ππνζΫζεηο θαη δεχηεξνλ λα δψζεη απαληάζεηο ζε εξσηάζεηο. Έλα 

εξεπλεηηθφ πξφβιεκα δηαηππψλεηαη Ϋηζη ψζηε λα θαζνξέδεη κε αθξέβεηα πνηεο εξσηάζεηο 

πξφθεηηαη λα εξεπλεζνχλ θαη πνηεο ππνζΫζεηο ζα εμεηαζζνχλ. Σν πξφβιεκα ηέζεηαη εέηε ζε 

κνξθά εξψηεζεο ά ζεηξΪ εξσηάζεσλ ά σο κηα δάισζε. Πξφβιεκα, εξσηάζεηο θαη ππνζΫζεηο 

θαηεπζχλνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ν θνηηεηάο πξνζπαζεέ λα δψζεη απΪληεζε.  
 
Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Οη εξσηάζεηο πξΫπεη λα εέλαη ζχληνκεο, λα αλαθΫξνληαη ζηε ζρΫζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

θαη λα κπνξνχλ λα εξεπλεζνχλ. Δ δηαηχπσζε ησλ εξσηάζεσλ βαζέδεηαη ζηε δηαηχπσζε ηνπ 

πξνβιάκαηνο. ε Ϋλα πξφβιεκα φπσο «ε επέδξαζε ηνπ Ϊγρνπο ζηελ απφδνζε ηνπ αζιεηά», 

ν θνηηεηάο πξνζπαζεέ λα θαηαλνάζεη πψο κπνξεέ λα επηδξΪζεη ην Ϊγρνο ζηελ αζιεηηθά 

απφδνζε. ηελ πεξέπησζε απηά, ηφζν ην Ϊγρνο φζν θαη ε αζιεηηθά απφδνζε εέλαη παξΪγνλ-

ηεο πνπ κεηαβΪιινληαη. Βέλαη δειαδά νη «κεηαβιεηΫο» ηνπ ππφ εμΫηαζε ζΫκα-

ηνο/πξνβιάκαηνο, ε πξψηε αλεμΪξηεηε θαη ε δεχηεξε εμαξηεκΫλε. Δ εμαξηεκΫλε κεηαβιεηά 

εέλαη απηά πνπ κεηξΪκε γηα λα πξνζδηνξέζνπκε ηελ επέδξαζε ηεο αλεμΪξηεηεο κεηαβιεηάο. 

ΠαξΪιιεια ειΫγρνπκε ηα επέπεδα ηεο αλεμΪξηεηεο κεηαβιεηάο. Γηα παξΪδεηγκα, Ϋλα ρακειφ, 

κΫηξην ά πςειφ επέπεδν Ϊγρνπο δηεπθνιχλεη ά ρεηξνηεξεχεη ηελ αζιεηηθά απφδνζε; Έηζη, ζε 

Ϋλα γεληθφ εξψηεκα θαηΪ πφζν ην κΫηξην επέπεδν Ϊγρνπο (αλεμΪξηεηε κεηαβιεηά) δηεπθνιχ-

λεη ηελ αζιεηηθά απφδνζε (εμαξηεκΫλε κεηαβιεηά), ε εξεπλεηηθά εξψηεζε κπνξεέ λα δηαηπ-

πσζεέ σο εμάο: «Έλα κΫηξην επέπεδν Ϊγρνπο δηεπθνιχλεη ηελ αζιεηηθά απφδνζε»;  
 
Δξεπλεηηθέο θαη ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο  

Δ ππφζεζε εέλαη κηα εηθαζέα, ε νπνέα, σζηφζν, βαζέδεηαη ζηε βηβιηνγξαθέα θαη ζηηο εθηηκά-

ζεηο ηνπ θνηηεηά πνπ δηεξεπλΪ ην ζΫκα. Οη ππνζΫζεηο νξέδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ν θνηηεηάο ζα 

ρεηξηζζεέ ηηο κεηαβιεηΫο. Δ δηαηχπσζε ηεο ππφζεζεο αθνινπζεέ ηε δηαηχπσζε ηνπ ζΫκα-

ηνο/πξνβιάκαηνο θαη ησλ εξσηάζεσλ. Οη ππνζΫζεηο γξΪθνληαη ζε ελεζηψηα ρξφλν. Έηζη, 

ζχκθσλα κε ην παξΪδεηγκα, ε ππφζεζε κπνξεέ λα δηαηππσζεέ σο εμάο: «ζν απμΪλεη ην 
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Ϊγρνο, ηφζν κεηψλεηαη θαη ε αζιεηηθά απφδνζε» ά «φζν ρακειφ εέλαη ην επέπεδν ηνπ Ϊγρν-

πο, ηφζν κεηψλεηαη θαη ε αζιεηηθά απφδνζε». Οη ππνζΫζεηο πξΫπεη λα εέλαη ελλνηνινγηθΪ 

ζαθεέο, λα ζρεηέδνληαη κε ηε ζεσξέα θαη ηα κΫζα θαη ηηο ηερληθΫο πνπ Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ ν 

θνηηεηάο λα πξαγκαηνπνηάζεη ηε κειΫηε.  
 
Οξηνζέηεζε θαη πεξηνξηζκνί 

ηε βηβιηνγξαθηθά Ϋξεπλα, ε νξηνζΫηεζε αθνξΪ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεγψλ πνπ ρξεζηκν-

πνηάζεθαλ. ε κηα πεηξακαηηθά Ϋξεπλα, ε νξηνζΫηεζε αθνξΪ  ζηε γεσγξαθηθά πεξηνρά, ζηα 

ραξαθηεξηζηηθΪ αηφκσλ (ηδηφηεηα, ειηθέα, θχιν), ζην θνξΫα ά ην ρψξν απφ ηνλ νπνέν πξν-

Ϋξρνληαη ηα Ϊηνκα (γηα παξΪδεηγκα, έδξπκα, ζρνιεέν, ζχιινγνο, θαηεγνξέα θ.ιπ), ζηηο επηιε-

γφκελεο κεηξάζεηο (ραξαθηεξηζηηθΪ κεηξάζεσλ), ζηε ρξνληθά πεξένδν πνπ πξαγκαηνπνηάζε-

θε ε Ϋξεπλα θ.Ϊ. Οη νξηνζεηάζεηο δεέρλνπλ θαη ηα «αδχλαηα ζεκεέα» ά ηα «κεηνλεθηάκαηα» 

ηεο εξγαζέαο ζε φηη αθνξΪ ην δεέγκα, ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξΪγνληεο θαη ηνλ Ϋιεγρν ησλ 

κεηαβιεηψλ. ΦπζηθΪ, ε αλαγλψξηζε ηΫηνησλ παξαγφλησλ δελ βειηηψλεη ηελ εξγαζέα νχηε θαη 

απμΪλεη ηελ εγθπξφηεηΪ ηεο. ΏπιΪ ελεκεξψλεη ηνλ αλαγλψζηε.  
 
Γηεπθξίλεζε φξσλ  

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκΫλνπ απφ ηελ πξψηε ζηηγκά, ν θνηηεηάο δηεπθξηλέδεη ηνπο πιΫνλ 

ζεκαληηθνχο φξνπο ηνπο νπνένπο ρξεζηκνπνηεέ ζηελ εξγαζέα ηνπ. Οη φξνη δηεπθξηλέδνληαη σο 

εμάο: πξψηα αλαθΫξεηαη ν φξνο κε ηνληζκΫλε γξαθά, Ϊλσ θΪησ ηειεέα (:) θαη αθνινπζεέ ε 

δηεπθξέλεζε. ΠαξΪδεηγκα : Άεξφβηα ηθαλφηεηα : ε ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα… Ο θνηηεηάο 

δηεπθξηλέδεη επέζεο θαη ηηο κεηαβιεηΫο ηνπ πξνβιάκαηνο (αλεμΪξηεηεο θαη κε). 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β - ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σν θεθΪιαην απηφ Ϋρεη σο ζθνπφ λα παξνπζηΪζεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηελ      επηζηεκνλη-

θά  βηβιηνγξαθέα πνπ Ϋρεη ζρΫζε κε ην ζΫκα.. Δ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθέαο εέλαη ρξάζη-

κε γηα ηνλ έδην ην θνηηεηά θαη ηελ πξφνδν ηεο κειΫηεο. ΐνεζΪεη ην θνηηεηά λα γλσξέζεη θαιΪ 

ην πξφβιεκα θαη ηελ ηζηνξέα ηνπ, λα γλσξέζεη ηε ζεσξεηηθά βΪζε ηνπ πξνβιάκαηνο, λα ελε-

κεξσζεέ γηα ηε κεζνδνινγέα πνπ αθνινχζεζαλ νη εξεπλεηΫο, λα ελεκεξσζεέ γηα ηα ππΪξρνλ-

ηα απνηειΫζκαηα, λα εθηηκάζεη ηα πιενλεθηάκαηα ηνπ ζΫκαηνο, λα απνθχγεη ηελ επαλΪιεςε, 

λα γλσξέζεη ηηο δπζθνιέεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εξεπλεηΫο κε αλΪινγν πξφβιεκα,  λα επηιΫ-

μεη ην πξφβιεκα, λα δηαηππψζεη θαιχηεξα ηα εξσηάκαηα, θαη λα αηηηνινγάζεη ηελ επηινγά ηνπ 

πξνβιάκαηνο. Δ εκπεηξέα ηνπ θνηηεηά απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθάο επηζηεκνληθάο 

βηβιηνγξαθέαο, ζα ηνλ βνεζάζεη λα εθηηκάζεη ηελ αμέα ησλ ππαξρνπζψλ εξεπλψλ θαη λα 

γλσξέζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ζρεδένπ Ϋξεπλαο θαη ηε ζρΫζε ηνπ κε ηηο δηθΫο ηνπ ζθΫςεηο. Δ 

Ϋθηαζε ηνπ θεθαιαένπ απηνχ πνηθέιεη αλΪινγα κε ην ζΫκα. ε νξηζκΫλα ζΫκαηα ε Ϋξεπλα 

εέλαη εθηεηακΫλε, ζε Ϊιια ιηγφηεξν. Ο θνηηεηάο ζα πξΫπεη λα εθηηκάζεη πνηεο Ϋξεπλεο ζα 

ζπκπεξηιΪβεη ζηελ αλαζθφπεζε θαη πνηεο φρη. ε θΪπνηεο πεξηπηψζεηο πξΫπεη λα ζπδεηε-

ζνχλ νη κεζνδνινγηθΫο πξνζεγγέζεηο ησλ εξεπλεηψλ, ζε Ϊιιεο φρη. ε νξηζκΫλα ζΫκαηα ζπκ-

πεξηιακβΪλνληαη κφλνλ νη εξγαζέεο πνπ ζρεηέδνληαη Ϊκεζα κε ην ζΫκα, ελψ ζε Ϊιια ζΫκαηα 

κπνξεέ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη εξγαζέεο πνπ Ϋρνπλ Ϋκκεζε ζρΫζε.  

 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

Σν θεθΪιαην απηφ ζπλδΫεηαη κε ην πξφβιεκα ά ηα επηκΫξνπο πξνβιάκαηα, φπσο απηΪ  ηΫζε-
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θαλ ζην πξψην θεθΪιαην. θνπφο ηνπ θεθαιαένπ απηνχ εέλαη λα πεξηγξΪςεη ν θνηηεηάο κε 

θΪζε ιεπηνκΫξεηα ηε κΫζνδν θαη ηε δηαδηθαζέα ηεο κειΫηεο θαη ζπγθεθξηκΫλα ην δεέγκα, ηελ 

επηινγά ηνπ δεέγκαηνο, ηα φξγαλα, ηε κΫζνδν παξΫκβαζεο (αλ Ϋρεη θΪλεη πεέξακα) θαη ηελ 

αλΪιπζε ησλ δεδνκΫλσλ. 
 
Σν δείγκα 

Σν δεέγκα αλαθΫξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ππνθεηκΫλσλ θαη ζηνλ ηξφπν επηινγάο ηνπο. Ο αξηζ-

κφο ησλ ζπκκεηερφλησλ εέλαη αλΪινγνο πξνο ηε θχζε ηεο κειΫηεο. Γηα παξΪδεηγκα, ζε κηα 

πεξηγξαθηθά Ϋξεπλα, ν αξηζκφο εέλαη θαηΪ θαλφλα πνιχ κεγαιχηεξνο απφ εθεέλνλ κηαο πεη-

ξακαηηθάο Ϋξεπλαο. ηελ πεξηγξαθά ηνπ δεέγκαηνο πεξηιακβΪλνληαη ηα θξηηάξηα επηινγάο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ αηφκσλ. ΠεξηγξΪθεηαη ν πιεζπζκφο, εέηε ρξεζηκνπνηάζεθε Ϋλαο ν-

ιφθιεξνο πιεζπζκφο ά Ϋλα κΫξνο (δεέγκα) απηνχ. ηελ πεξέπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεέ Ϋλα 

κΫξνο απφ Ϋλαλ πιεζπζκφ ζα πξΫπεη λα πεξηγξαθεέ κε θΪζε ιεπηνκΫξεηα ε κΫζνδνο επηιν-

γάο ηνπ δεέγκαηνο (γηα παξΪδεηγκα, ηπραέα δεηγκαηνιεςέα). ε πεξέπησζε πνπ Ϋρνπλ επηιε-

γεέ πνιιΫο νκΪδεο πξΫπεη λα πεξηγξαθνχλ ιεπηνκεξψο ηα  εέδε ησλ νκΪδσλ. 
 
Σν πξφγξακκα παξέκβαζεο (γηα πεηξακαηηθέο έξεπλεο) 

ε κηα πεηξακαηηθά Ϋξεπλα ρξεζηκνπνηεέηαη Ϋλα πξφγξακκα εμΪζθεζεο (κΪζεζεο, δηδαζθα-

ιέαο, Ϊζθεζεο, πξνπφλεζεο). Σν πξφγξακκα εμΪζθεζεο απνηειεέ ηελ θχξηα κεηαβιεηά  κηαο 

Ϋξεπλαο θαη γη‘απηφ ζα πξΫπεη λα πεξηγξαθεέ κε θΪζε ιεπηνκΫξεηα. ζρεηηθΪ κε ην πεξηερφκε-

λν (εέδνο), ηε ζπρλφηεηα, ηελ Ϋληαζε θαη ηε δηΪξθεηα, θαζψο θαη νη ζπλζάθεο θΪησ απφ ηηο 

νπνέεο εθαξκφδεηαη Ϋλα πξφγξακκα (ιφγνπ ρΪξε, πεξηβαιινληηθΫο ζπλζάθεο). ΠεξηγξΪθεηαη 

επέζεο ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ πξνγξΪκκαηνο. Οιφθιεξν ην πξφγξακκα παξαηέζεηαη 

ζην παξΪξηεκα, ψζηε λα κπνξεέ λα εθηειεζζεέ (επαλαιεθζεέ) εέηε απφ ηνλ έδην εξεπλεηά εέηε 

απφ Ϊιινπο. 
 
Όξγαλα 

Σα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα Ϋξεπλα πξΫπεη λα πεξηγξαθνχλ κε θΪζε ιεπηνκΫξε-

ηα. Ώλ πξφθεηηαη γηα Ϋλα Ϋηνηκν φξγαλν κΫηξεζεο, ζα πξΫπεη λα αηηηνινγεζεέ ε επηινγά ηνπ 

θαη λα αλαθεξζνχλ νη δεέθηεο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηέαο. Ώλ πξφθεηηαη γηα πξνζαξκνγά ζα 

πξΫπεη λα αλαθεξζνχλ νη ζρεηηθΫο δηαδηθαζέεο πξνζαξκνγάο θαη νη δεέθηεο εγθπξφηεηαο θαη 

αμηνπηζηέαο,   
 
πιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

Βδψ ν θνηηεηάο θΪλεη πιάξε αλαθνξΪ ζηνλ ηξφπν πνπ ζπγθΫληξσζε ηα δεδνκΫλα, πνηεο 

κεηξάζεηο Ϋθαλε, πψο ηηο Ϋθαλε, πνηα φξγαλα ρξεζηκνπνέεζε θαη θΪησ απφ πνηεο ζπλζάθεο. 

ΠεξηγξΪθεη επέζεο ηνπο ζπλεξγΪηεο πνπ ζπκκεηεέραλ θαη πνπ ελδερνκΫλσο Ϋπαημαλ ξφιν 

ζηηο κεηξάζεηο, ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν εθπαέδεπζάο ηνπο, ηε δηΪξθεηα ησλ κεηξάζεσλ. Ώπηφ 

εέλαη Ϋλα κΫξνο ηεο δηαδηθαζέαο κΫζα απφ ηελ νπνέα θαέλεηαη ν Ϋιεγρνο ησλ κεηαβιεηψλ θαη 

επηθπξψλεηαη ε αμηνπηζηέα ηεο κειΫηεο. Δ πεξηγξαθά απηά εμππεξεηεέ ηε δπλαηφηεηα επαλΪ-

ιεςεο ηεο Ϋξεπλαο.  
 
 
Υξνλνδηάγξακκα 

Σν ρξνλνδηΪγξακκα αλαθΫξεηαη ζην ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ Ϋγηλαλ νη κεηξάζεηο ά/θαη ην 
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πξφγξακκα εμΪζθεζεο θαη πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ηα δεδνκΫλα ηεο Ϋξεπλαο.   

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Σν θεθΪιαην απηφ πεξηνξέδεηαη κφλν ζηελ παξνπζέαζε ησλ απνηειεζκΪησλ. Δ πξψηε πα-

ξΪγξαθνο αλαθΫξεηαη ζηελ νξγΪλσζε ηνπ θεθαιαένπ θαη ηε ζηαηηζηηθά επεμεξγαζέα ησλ 

δεδνκΫλσλ.  
 
Παξνπζίαζε 

Δ επεμεξγαζέα θαη ε αλΪιπζε ησλ δεδνκΫλσλ γέλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφβιεκα θαη ηηο ππν-

ζΫζεηο. Δ παξνπζέαζε ησλ απνηειεζκΪησλ γέλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφβιεκα, ηα  επηκΫξνπο 

πξνβιάκαηα (ππνπξνβιάκαηα) θαη ηηο κεηαβιεηΫο ηνπ πξνβιάκαηνο. ΜεξηθΫο θνξΫο εέλαη 

απαξαέηεην λα δηαηξεζεέ ην θεθΪιαην ζε κΫξε, αλΪινγα πψο εμππεξεηεέηαη ε ιεηηνπξγέα ηνπ 

θεθαιαένπ απφ πιεπξΪο θαηαλφεζεο αιιΪ θαη ελδηαθΫξνληνο γηα ηνλ αλαγλψζηε. ΓεληθΪ, ην 

θεθΪιαην απηφ πεξηνξέδεηαη κφλν ζηελ παξνπζέαζε ησλ απνηειεζκΪησλ. 
 
Πίλαθεο θαη ζρήκαηα 

Σα δεδνκΫλα παξνπζηΪδνληαη ζε πέλαθεο. Οη πέλαθεο πξΫπεη λα εέλαη πεξηεθηηθνέ θαη απνιχ-

ησο ζαθεέο. ΠΫξαλ απηψλ πνπ παξνπζηΪδεη ν θνηηεηάο ζηνπο πέλαθεο, κεξηθΫο θνξΫο εέλαη 

απαξαέηεην λα γέλεη θΪπνηα πεξηγξαθά ησλ δεδνκΫλσλ. ΚΪζε πέλαθαο πξΫπεη λα εξκελεπζεέ 

θαη λα ηνληζζνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεέα (γηα παξΪδεηγκα, ζπγθξέζεηο, ζπζρεηέζεηο). Ο 

θνηηεηάο παξαπΫκπεη ζηνπο πέλαθεο ζην ηΫινο ηεο θξΪζεο κε ηελ Ϋλδεημε (Πέλαθαο 4.1 ά βι. 

Πέλαθα 4.1) Σα πιάξε απνηειΫζκαηα παξαηέζεληαη ζην παξΪξηεκα. κε ηελ Ϋλδεημε: (ΠαξΪξ-

ηεκα 1). Πξνεγεέηαη ε πεξηγξαθά ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπ πέλαθα θαη Ϋπεηαη ν πέλαθαο. Ώλ Ϋλαο 

πέλαθαο θαηαιακβΪλεη πεξηζζφηεξν ρψξν απφ κηζά ζειέδα, ηφηε κπαέλεη κφλνο ηνπ ζε κηα 

ζειέδα.   

Δ ρξάζε ζρεκΪησλ θαη δηαγξακκΪησλ πξΫπεη λα γέλεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμππε-

ξεηνχλ θΪπνην ζθνπφ. ΚΪζε δηΪγξακκα πξΫπεη λα παξαπΫκπεη ζε παξΪξηεκα φπνπ ζα πα-

ξαηέζεληαη φια ηα δεδνκΫλα.  

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ – ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΙ ΤMΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ην θεθΪιαην απηφ ν θνηηεηάο εξκελεχεη ηα επξάκαηα ηεο κειΫηεο ηνπ θαη πεξηγξΪθεη ηε ζε-

καζέα ηνπο. Σν θεθΪιαην ζπλδΫεηαη κε ην εηζαγσγηθφ κΫξνο ηνπ πξψηνπ θεθαιαένπ θαη ηδηαέ-

ηεξα κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο κειΫηεο. Καηφπηλ εμεγεέ θΪζε απνηΫιεζκα ζρεηηθΪ κε ηηο ππν-

ζΫζεηο. 
 
Σξφπνο ζπδήηεζεο 

Οη κεηαβιεηΫο θαη ηα επηκΫξνπο πξνβιάκαηα (ππνπξνβιάκαηα) ζπδεηνχληαη κε ζεηξΪ πνπ 

νξέδεη ε βαξχηεηΪ ηνπο, ε ζπνπδαηφηεηΪ ηνπο. ην ηΫινο γέλεηαη Ϋλαο ζπληνληζκφο, κηα ζχγ-

θξηζε θαη κηα ζθαηξηθά παξνπζέαζε ησλ επξεκΪησλ θαη ησλ εξκελεηψλ πνπ Ϋρνπλ δνζεέ. Οη 

εξκελεέεο δέλνληαη κε βΪζε ηε ζεσξέα. ην θεθΪιαην απηφ ν ηξφπνο γξαθάο εέλαη θΪπσο πην 

ειεχζεξνο ζε ζχγθξηζε κε ηα Ϊιια θεθΪιαηα.  
 
Γηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ 

Σα ζπκπεξΪζκαηα δηαηππψλνληαη κε βΪζε ην θεθ. Ε, ηε δηαηχπσζε ηνπ πξνβιάκαηνο θαη ηηο 

ππνζΫζεηο. Βδψ πξΫπεη λα βγεη Ϋλα ζπκπΫξαζκα γηα θΪζε πξφβιεκα θαη ππνπξφβιεκα. Με 
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Ϊιια ιφγηα, εδψ πξΫπεη λα δνζεέ απΪληεζε ζην ζθνπφ ηεο κειΫηεο. Ο αλαγλψζηεο πξΫπεη 

λα πΪξεη κηα απΪληεζε σο πξνο ηα επξάκαηα θαη ηηο αηηέεο. Αελ πξΫπεη λα γέλεηαη απιψο κηα 

επαλΪιεςε ησλ επξεκΪησλ. Ώπηφ πνπ πξΫπεη λα θΪλεη ν θνηηεηάο εέλαη λα βγΪιεη ζπκπε-

ξΪζκαηα κε βΪζε ηα επξάκαηα. Βδψ ν θνηηεηάο  ρξεζηκνπνηεέ ελεζηψηα ρξφλν εθηφο απφ ηελ 

αλαθνξΪ ζηα επξάκαηα φπνπ ρξεζηκνπνηεέ παξειζφληα ρξφλν.  
 
 
5.3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΖ ΔΡΔΤΝΑ   

ηελ βηβιηνγξαθηθά Ϋξεπλα (Ϋξεπλα βηβιηνζάθεο) ρξεζηκνπνηνχληαη αλΪινγα νη νδεγέεο ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηγξαθάο πνπ αθνξΪ θπξέσο ζε πεξηγξαθηθΫο θαη πεηξακαηηθΫο Ϋξεπλεο. Δ 

βηβιηνγξαθηθά Ϋξεπλα (Ϋξεπλα βηβιηνζάθεο) απνηειεέ απνθιεηζηηθφ ηξφπν κειΫηεο γηα νξηζ-

κΫλεο αλζξσπηζηηθΫο επηζηάκεο, φπσο ε ηζηνξέα θαη ε θηινζνθέα, αιιΪ θαη ηνλ θχξην φγθν 

ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζε φιεο ηηο επηζηάκεο ηεο θπζηθάο αγσγάο θαη ηνπ 

αζιεηηζκνχ. Δ βηβιηνγξαθηθά Ϋξεπλα αλαθΫξεηαη ζηε κειΫηε ελφο πξνβιάκαηνο κΫζα απφ 

ηελ ππΪξρνπζα βηβιηνγξαθέα. Ο θνηηεηάο επηιΫγεη Ϋλα ζΫκα, ζχκθσλα κε ην ηδηαέηεξν επηζ-

ηεκνληθφ ηνπ ελδηαθΫξνλ, ην νπνέν ζρεδηΪδεη θαη επεμεξγΪδεηαη αθνινπζψληαο ηηο γεληθΫο 

δηαδηθαζέεο ηεο κεζνδνινγέαο ηεο επηζηεκνληθάο Ϋξεπλαο. Με Ϊιια ιφγηα, ν θνηηεηάο ζΫηεη 

Ϋλα πξφβιεκα, δηαηππψλεη κηα ά πεξηζζφηεξεο ππνζΫζεηο, κειεηΪεη ηα ππΪξρνληα επηζηεκν-

ληθΪ δεδνκΫλα θαη εμΪγεη ζπκπεξΪζκαηα, επηβεβαηψλνληαο ά απνξξέπηνληαο ηελ ππφζεζε. 

ε νξηζκΫλεο αλζξσπηζηηθΫο επηζηάκεο φπσο ε ηζηνξέα, θαη θηινζνθέα, αιιΪ θαη Ϊιιεο θνη-

λσληθΫο επηζηάκεο φπσο ε θνηλσληνινγέα, ε ιανγξαθέα θιπ, ελδερνκΫλσο λα κελ εέλαη απα-

ξαέηεην λα ηεζεέ ππφζεζε. Δ αλαδάηεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ην 

ζΫκα/πξφβιεκα γέλεηαη κΫζα απφ Ϊξζξα πνπ Ϋρνπλ δεκνζηεπζεέ ζε πεξηνδηθΪ, κνλνγξαθέεο, 

βηβιέα, θεθΪιαηα ζε βηβιέα θαη εγθπθινπαέδεηεο. Υξεζηκνπνηνχληαη Ϋξεπλεο κε δεδνκΫλα ηα 

νπνέα ζηεξέδνπλ ηελ εγθπξφηεηα, ηελ αμηνπηζηέα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ελφο κΫζνπ κΫηξε-

ζεο. Δ βηβιηνγξαθηθά Ϋξεπλα νξγαλψλεηαη ζηα εμάο κΫξε: εηζαγσγά, αλαζθφπεζε βηβιηνγ-

ξαθέαο θαη ζπκπεξΪζκαηα.  
 
Δηζαγσγή 

Σν εηζαγσγηθφ κΫξνο αλαπηχζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθΫο νδεγέεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηα-

ηχπσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο Ϋξεπλαο θαη ησλ ππνζΫζεσλ θαζψο θαη φισλ ησλ Ϊιισλ ζηνηρεέσλ 

πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζε κηα πεξηγξαθηθά ά πεηξακαηηθά Ϋξεπλα. πγθεθξηκΫλα, ε εηζαγσγά 

αξρέδεη κε κηα ζχληνκε πεξηγξαθά ηνπ ζΫκαηνο/πξνβιάκαηνο. ΏλαθΫξνληαη ηα πιΫνλ ζεκαλ-

ηηθΪ απνηειΫζκαηα νξηζκΫλσλ εξεπλψλ πνπ Ϋρνπλ Ϊκεζε ζρΫζε κε ην ζΫκα πνπ εμεηΪδεηαη. 

Δ αλαθνξΪ απηά ζα βνεζάζεη ηνλ θνηηεηά λα δηαηππψζεη ηα εξσηάκαηα ηεο κειΫηεο. Δ αλα-

θνξΪ ζε πξνεγνχκελεο Ϋξεπλεο εέλαη γεληθά θαη φρη ιεπηνκεξάο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνέν ν 

θνηηεηάο δηαηππψλεη ηα εξσηάκαηα θαη ηηο ππνζΫζεηο αλαιχεηαη ζηα καζάκαηα κεζνδνινγέαο 

ηεο Ϋξεπλαο θαη ζπλεπψο ζηε ζρεηηθά βηβιηνγξαθέα. 
 
Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο 

ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθέαο, ν θνηηεηάο νξγαλψλεη ηηο ζρεηηθΫο κε ην ζΫκα Ϋξεπλεο 

θαη φιεο ηηο βηβιηνγξαθηθΫο πεγΫο, ζχκθσλα κε ηα θξηηάξηα πνπ Ϋγηλε ε επηινγά ησλ εξεπ-

λψλ. Οη Ϋξεπλεο ρσξέδνληαη ζε ζεκαηηθΫο ελφηεηεο. ΚΪζε βηβιηνγξαθηθά αλαθνξΪ  πξΫπεη λα 

γέλεηαη ελ ζπληνκέα αιιΪ κε ηηο αλαγθαέεο ιεπηνκΫξεηεο. ε πεξέπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχ-

ληαη πεξηγξαθηθΫο ά πεηξακαηηθΫο Ϋξεπλεο  ε αλαθνξΪ πεξηιακβΪλεη φια ηα απαξαέηεηα ζην-

ηρεέα (πιεξνθνξέεο) φπσο: ζθνπφο ηεο Ϋξεπλαο, αξηζκφο ησλ αηφκσλ, γεσγξαθηθά πεξηνρά, 
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δηαδηθαζέα, επξάκαηα θαη ζπκπεξΪζκαηα. ε πεξέπησζε πνπ νη εξγαζέεο παξνπζηΪδνπλ 

νκνηνγΫλεηα θαη νκαδνπνηνχληαη, ε αλαθνξΪ ζηα παξαπΪλσ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ εξεπλψλ 

εέλαη γεληθά. Ο θνηηεηάο αληηπαξαζΫηεη ηηο Ϋξεπλεο πνπ Ϋρνπλ δηαθνξεηηθΪ απνηειΫζκαηα. 

Βλλνεέηαη φηη νη επηιεγφκελεο Ϋξεπλεο θαη φια ηα δεδνκΫλα πξΫπεη λα πιεξνχλ ηα θξηηάξηα 

εγθπξφηεηαο, αμηνπηζηέαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο, εέηε απηΪ αθνξνχλ ζπγγξαθηθφ ά εξεπλεηη-

θφ Ϋξγν. ην ηΫινο θΪζε ελφηεηαο ά νιφθιεξεο ηεο αλαζθφπεζεο, ν θνηηεηάο πεξηγξΪθεη ηα 

γεληθΪ απνηειΫζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ πξνΫθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζέα, δέλνληαο απΪληε-

ζε ζηα εξσηάκαηα θαη επηβεβαηψλνληαο ά απνξξέπηνληαο ηελ ππφζεζε. Βδψ ν θνηηεηάο 

πξΫπεη λα πξνβεέ ζε ζηνηρεηψδεηο ηνπιΪρηζηνλ εξκελεέεο θαη θξέζεηο ησλ απνηειεζκΪησλ 

πνπ ζπγθΫληξσζε. Δ ζπδάηεζε ησλ απνηειεζκΪησλ γέλεηαη κφλν ζε Ϋξεπλεο κε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο, ζεηηθΫο θαη αξλεηηθΫο.   
 
Αλαθεθαιαίσζε-ζπκπεξάζκαηα 

Δ βηβιηνγξαθηθά Ϋξεπλα νινθιεξψλεηαη κε κηα αλαθεθαιαέσζε γχξσ απφ ηε γλψζε πνπ 

πξνΫθπςε απφ ηε βηβιηνγξαθηθά κειΫηε θαη θιεέλεη κε ηελ εμαγσγά ζπκπεξαζκΪησλ. Ο ηξφ-

πνο πνπ γέλεηαη ε αλαθεθαιαέσζε θαη ε εμαγσγά ζπκπεξαζκΪησλ αλαιχεηαη ζηα καζάκαηα 

κεζνδνινγέαο ηεο Ϋξεπλαο θαη ζπλεπψο ζηε ζρεηηθά βηβιηνγξαθέα.  

 
5.4 ΓΔΝΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΖ ΔΡΓΑΙΑ 
 

Σξφπνο γξαθήο 

Δ πηπρηαθά εξγαζέα γξΪθεηαη ζηε κηα πιεπξΪ ηεο ζειέδαο θαη ζε δηπιφ δηΪζηεκα, ζπκπεξη-

ιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πξνθαηαξθηηθψλ ζειέδσλ, εθηφο απφ ηηο κεγΪιεο πεξηθνπΫο Ϊιισλ 

ζπγγξαθΫσλ θαη ηηο ππνζεκεηψζεηο, νη νπνέεο γξΪθνληαη ζε κνλφ δηΪζηεκα. Δ γξακκαηνζε-

ηξΪ εέλαη Hellas Times ά Times New Roman. Σα πεξηζψξηα επΪλσ θαη αξηζηεξΪ εέλαη 4 εθ., 

θΪησ θαη δεμηΪ 2,5 εθ. Οη πξνθαηαξθηηθΫο ζειέδεο αξηζκνχληαη κε ιαηηληθνχο αξηζκνχο νη 

νπνένη ηνπνζεηνχληαη ζην θΫληξν ηνπ θΪησ κΫξνπο ηεο ζειέδαο (γηα παξΪδεηγκα, i , ii, iii, iv, 

θ.ν.θ.). Δ ζειέδα ηνπ ηέηινπ αξηζκεέηαη κε i. To copyright (αλ ζΫιεη ν ζπληΪθηεο) κπαέλεη ζηε 

δεχηεξε ζειέδα (ii) ρσξέο λα θαέλεηαη ε αξέζκεζε. Ο αξηζκφο ηεο ζειέδαο κπαέλεη ζην θΫληξν 

ηνπ επΪλσ κΫξνπο ηεο ζειέδαο. ηηο ζειέδεο πνπ ππΪξρνπλ γξαθηθΫο παξαζηΪζεηο, ζηε βηβ-

ιηνγξαθέα θαη ηα παξαξηάκαηα, ρξεζηκνπνηνχληαη αξαβηθνέ αξηζκνέ. Αελ πξΫπεη λα ρξεζη-

κνπνηνχληαη έδηνη αξηζκνέ, φπσο ιφγνπ ρΪξε 20α, 20β θ.ιπ. αιιΪ 21, 22, θ.ν.θ. Ώλ ν θνηηεηάο 

ζΫιεη λα εηζαγΪγεη ην θΪζε κΫξνο ά θεθΪιαην κε λΫα ζειέδα, απηά ε ζειέδα πξΫπεη λα ζπκπε-

ξηιακβΪλεηαη ζηελ αξέζκεζε ρσξέο φκσο λα θαέλεηαη ν αξηζκφο ζηε ζειέδα. Σν θεέκελν, 

γεληθΪ, πξΫπεη λα εέλαη ζε απιά επηζηεκνληθά γιψζζα.. ΠξΫπεη λα ππΪξρεη πνηθηιέα ζηνλ 

ηξφπν παξνπζέαζεο, ζηε δνκά θαη ην ιεμηιφγην. Δ δεκηνπξγέα παξαγξΪθσλ εμππεξεηεέ ηηο 

ελφηεηεο θαη παξΫρεη Ϊλεηε θαη μεθνχξαζηε αλΪγλσζε. Μηα παξΪγξαθνο πξΫπεη λα Ϋρεη ηνπ-

ιΪρηζηνλ δπν θξΪζεηο. Οη πέλαθεο, νη εηθφλεο θαη νη γξαθηθΫο παξαζηΪζεηο πξΫπεη λα εέλαη 

ζηα έδηα πεξηζψξηα κε ην ππφινηπν θεέκελν. ε πεξέπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ θσηνγξα-

θέεο, απηΫο πξΫπεη λα εέλαη αζπξφκαπξεο θαη πνιχ θαζαξΫο. Δ εξγαζέα γξΪθεηαη ζπλάζσο 

ζε παξειζφληα ρξφλν ( γηα παξΪδεηγκα, ηα απνηειΫζκαηα Ϋδεημαλ φηη…), ρσξέο λα απνθιεέε-

ηαη ν ελεζηψηαο ρξφλνο (ιφγνπ ρΪξε, ζχκθσλα κε ηνλ Υ -εξεπλεηά ά ζπγγξαθΫα- ε απηνπε-

πνέζεζε απνηειεέ ζεκαληηθφ παξΪγνληα ζηελ απφδνζε ηνπ αζιεηά). Ο ηξφπνο γξαθάο ηεο 

εηζαγσγάο (θεθΪιαην Ε) εέλαη θΪπσο δηαθνξεηηθφο απφ ηα Ϊιια θεθΪιαηα. Γηα παξΪδεηγκα, 

ζηελ εηζαγσγά ρξεζηκνπνηεέηαη ελεζηψηαο ρξφλνο («ζθνπφο απηάο ηεο κειΫηεο εέλαη…»). Οη 

βηβιηνγξαθηθΫο αλαθνξΫο γέλνληαη ζε παξειζφληα ρξφλν (γηα παξΪδεηγκα, «ε κειΫηε ηνπ Υ 
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Ϋδεημε φηη…»). ΠξΫπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξάζε ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ, φπσο, ιφγνπ ρΪξε, 

«ζα εμεηΪζσ», «εμεηΪζακε», «ζα ρξεζηκνπνηάζσ», «ρξεζηκνπνηάζακε» θ.ιπ. Ώλη΄ απηψλ ν 

ζπγγξαθΫαο γξΪθεη «ζα εμεηαζζεέ», «εμεηΪζζεθαλ…», «ρξεζηκνπνηάζεθαλ…» θ.ν.θ. ηαλ ν 

θνηηεηάο αλαθΫξεηαη ζηνλ εαπηφ ζνπ, λα πξνηηκΪεη ην ραξαθηεξηζκφ «ζπγγξαθΫαο». ηαλ 

αλαθΫξεηαη ζε Ϊιινπο, κπνξεέ λα  ρξεζηκνπνηεέ ην «εξεπλεηάο» ά «ζπγγξαθΫαο», αλΪινγα. 

Οη ηέηινη ησλ πηλΪθσλ εκθαλέδνληαη πΪλσ απφ θΪζε πέλαθα. Οη ιεδΪληεο ησλ γξαθηθψλ πα-

ξαζηΪζεσλ θαη εηθφλσλ κπαέλνπλ θΪησ απφ απηΫο. Οη πέλαθεο, νη γξαθηθΫο παξαζηΪζεηο θαη 

νη εηθφλεο πξΫπεη λα εξκελεχνληαη ζχληνκα, κε ζαθάλεηα, θαη ρσξέο αλαθνξΪ ζην θεέκελν. 

Ώληέζεηα, ην θεέκελν παξαπΫκπεη ζηνπο πέλαθεο, ζηηο γξαθηθΫο παξαζηΪζεηο ά ζηηο εηθφλεο.  
 
Καλφλεο δενληνινγίαο  

ΚΪζε επηζηεκνληθά εξγαζέα πξΫπεη λα πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ θαινχλ-

ηαη λα ζπκκεηΪζρνπλ σο ππνθεέκελα ζηελ Ϋξεπλα. Δ ζπκκεηνρά εέλαη πΪληα εζεινληηθά. Οη 

ζπκκεηΫρνληεο ππνγξΪθνπλ δάισζε ζπγθαηΪζεζεο ζπκκεηνράο ζηελ Ϋξεπλα. Βέλαη δηθαέσ-

κα ηνπ θΪζε αηφκνπ λα αξλεζεέ λα πΪξεη κΫξνο ζηελ Ϋξεπλα, φπσο δηθαέσκα ηνπ θΪζε αηφ-

κνπ εέλαη λα θξαηεζεέ ε αλσλπκέα ηνπ. ε ζΫκαηα επαέζζεηα, ν εξεπλεηάο πξΫπεη λα εέλαη 

ηδηαέηεξα πξνζεθηηθφο κε ηνπο ζπκκεηΫρνληεο. Ώληέ ησλ νλνκΪησλ κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηάζεη 

αξηζκνχο. ε θΪζε πεξέπησζε ν εξεπλεηάο πξΫπεη λα δηαζθαιέζεη ηελ ςπρηθά θαη ζσκαηηθά 

αθεξαηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
 
Ζ αληηγξαθή 

Δ θινπά μΫλεο πλεπκαηηθάο ηδηνθηεζέαο εέλαη Ϋλα ζΫκα πνπ πξΫπεη λα πξνζΫμεη ηδηαέηεξα ν 

θνηηεηάο φπσο θαη θΪζε ζπγγξαθΫαο ά εξεπλεηάο. Βέλαη κηα πξΪμε παξΪλνκε θαη αλάζηθε. 

ινη ηελ θαηαδηθΪδνπλ θαη φινη ιέγν πνιχ ηελ εθαξκφδνπλ. ε θΪζε πεξέπησζε πνπ ρξεζη-

κνπνηεέηαη κηα μΫλε ηδΫα, κηα ζθΫςε Ϊιινπ ζπγγξαθΫα, νηηδάπνηε πνπ αλάθεη ζε Ϊιινλ, πξΫ-

πεη λα  αλαθΫξεηαη ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλεέο θαλφλεο. Ώλ ν θνηηεηάο θΪλεη κηα γεληθά αλα-

θνξΪ ά Ϋρεη παξαθξΪζεη Ϋλα θεέκελν, βΪδεη απιΪ ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθΫα θαη ηε ρξνλνιν-

γέα. Ώλ ρξεζηκνπνηάζεη κηα απηνχζηα πξφηαζε ά πεξηθνπά, πξΫπεη λα βΪιεη ην θεέκελν ζε 

εηζαγσγηθΪ θαη λα αλαθΫξεη ηελ πεγά, δειαδά ηνλ ζπγγξαθΫα, ηε ρξνλνινγέα θαη ηε ζειέδα 

πνπ βξέζθεηαη ην θεέκελν. Ώπηφ ηζρχεη γηα πεξηθνπΫο κΫρξη 200 ιΫμεηο. 
 
Πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη άδεηα γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε δάλεησλ ζηνηρείσλ 

Γηα πεξηθνπΫο πΫξαλ ησλ 200 ιΫμεσλ ρξεηΪδεηαη γξαπηά Ϊδεηα απφ ηνλ εθδφηε. ΓεληθΪ, γξαπ-

ηά Ϊδεηα ρξεηΪδεηαη γηα θΪζε αλαδεκνζέεπζε εηθφλσλ, πηλΪθσλ, δηαγξακκΪησλ, θσηνγξαθη-

ψλ, αζθάζεσλ, εξσηεκαηνινγέσλ, ζεκεηψζεσλ πνπ δέλνληαη ζηα καζάκαηα. θαζψο θαη γηα 

αλαθνξΪ ζε ιφγηα πξνζσπηθάο επηθνηλσλέαο. Αελ ρξεηΪδεηαη Ϊδεηα  φηαλ πξφθεηηαη γηα πέ-

λαθεο θαη εηθφλεο πνπ αλαθΫξνληαη απφ πνιινχο εξεπλεηΫο θαη ζπγγξαθεέο. ηηο πεξηπηψζε-

ηο απηΫο αλαθΫξεηαη ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθΫα, ην Ϋηνο θαη ε ζειέδα. Γηα παξΪδεηγκα, «δεδν-

κΫλα απφ ηνπο Ώ θαη ΐ (1987, ζει. 89), Υ θαη Φ (1995, ζει. 34)». Οη φξνη «δεδνκΫλα απφ…» 

ά «πξνζαξκνζκΫλν» ρξεζηκνπνηνχληαη βΪζεη θαλφλσλ. «ΠξνζαξκνζκΫλν» ζεκαέλεη φηη ν 

ζπγγξαθΫαο πξνζζΫηεη ζηνηρεέα ά παξνπζηΪδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα ζηνηρεέα ά εξκελεχ-

εη δηαθνξεηηθΪ ηα ζηνηρεέα ά ρξεζηκνπνηεέ Ϋλα κηθξφ κΫξνο ησλ αξρηθψλ ζηνηρεέσλ. ε θΪζε 

πεξέπησζε, ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ ζΫκαηνο απηνχ, ν θνηηεηάο, φπσο θαη θΪζε ζπγγξα-

θΫαο ά εξεπλεηάο, πξΫπεη λα γλσξέδεη θαη λα ηεξεέ ηνπο θαζηεξσκΫλνπο λνκηθνχο θαη εζηθνχο 

θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα φινλ ηνλ θφζκν.  
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Σξφπνο παξάζεζεο βηβιηνγξαθίαο (παξαδείγκαηα) 
Άξζξν ζε πεξηνδηθφ 

 

Adams, J.A. (1971). A closed-loop theory of motor learning. Journal of Motor Behavior, 3, 11-150.  

 

ΐηβιέν    Deci, E.L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Penguin.  

 

ΚεθΪιαην ζε βηβιέν 

Abernethy, B. (2001). Attention. In R. N. Singer, H.A. Hausenblass, & C.M Janelle (Eds.) Handbook of 

sport psychology (pp. 53-85). New York: Macmillan. 

 

ΠξαθηηθΪ πλεδξένπ  

 

Dishman, R.K. (1989). Physical activity: The way to psychological well-being. In C. Giam, K. Cook, & K. 

Thy. (Eds.) Proceedings of the 7th World Congress in Sport  Psychology. Singapore: Singapore 

Sports Council .   

 

Αηδαθηνξηθά δηαηξηβά 

 

Wifley, D.E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal weight and obese. Unpublished doctoral 

dissertation. University of Missouri, Columbia. 

Bower, D.L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals: Characteristics of referring and 

nonreferring supervisors. Dissertation Abstracts International, 54 (01), 534B. (UMI No. 9315947). 
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6. ΦΟΙΣΖΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

 

6.1 ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

Βζληθάο Ώληέζηαζεο 41, 172 37 ΑΪθλε, Ώζάλα 

Σει.: 210 - 7276029-43, e-mail : sectefaa@phed.uoa.gr 
 
ΓξακκαηΫαο ηνπ Σκάκαηνο: Θ. ΑηαθΪθε. 
 
ΦνηηεηηθΪ ΘΫκαηα: Π. ηαπξνπνχινπ, Ε. ΜΪληδαξε, Ε. ΠαζηΪθε, Ώ. Γψηνο, Κ. Σαζζνπνχινπ, 

. Καζηψιαο. 

 

ΑηνηθεηηθΪ - ΟηθνλνκηθΪ ΘΫκαηα: Π. ΜπαιΪζε, . ΑαζθαιΪθε. 

 

ΘΫκαηα Βθαξκνγάο Χξνινγένπ ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ θαη ΒμεηΪζεσλ: Κ. ΜΪξθνπ 

 

ΓξακκαηΫαο ΣνκΫα Θεσξεηηψλ Βπηζηεκψλ: . Υαξέηνπ. 

 

ΓξακκαηΫαο ΣνκΫα Ώζιεηηαηξηθάο & ΐηνινγέαο ηεο Άζθεζεο: Ώ. Κιεηζνχξαο. 

 

ΥξΫε ΓξακκαηΫσο ΣνκΫα Ώζινπαηδηψλ: 

 

ΥξΫε ΓξακκαηΫσο ΣνκΫα Γπκλαζηηθάο & Υνξνχ: 

 

ΥξΫε ΓξακκαηΫσο ΣνκΫα Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ: 

 

ΥξΫε ΓξακκαηΫσο ΣνκΫα Τγξνχ ηέβνπ: 

 

Γξακκαηεέα Π.Μ.. «ΐηνινγέα ηεο Άζθεζεο» & «Φπζηθά Ώγσγά & Ώζιεηηζκφο»:  

Β. Κφζζπβα  

 

Βπφπηεο ΒγθαηαζηΪζεσλ: Ώλαπιεξσηάο Καζεγεηάο Θ. ΠιαηΪλνπ 

 

Τπεχζπλνο Σερληθάο Τπεξεζέαο:  
 
Δ Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο δΫρεηαη θΪζε ΑεπηΫξα, ΣεηΪξηε θαη Παξαζθεπά 11-2 κ.κ. (πιε-

ξνθνξέεο, ππνβνιά αηηάζεσλ γηα βεβαηψζεηο, αλαιπηηθά βαζκνινγέα θ.ιπ.). 
 
ΦνηηεηηθΪ Eηζηηάξηα  
 
Υνξεγνχληαη ζηνπο θνηηεηΫο ζχκθσλα κε ηελ 20027/1006/81 Τπνπξγηθά Ώπφθαζε (ΦΒΚ 

483/ΐ/19-8-81). Αε δηθαηνχληαη θνηηεηηθνχ εηζηηεξένπ νη πηπρηνχρνη θνηηεηΫο Ϊιισλ αλσηΫ-

ξσλ ά αλσηΪησλ ζρνιψλ, θαζψο θαη νη θνηηεηΫο πνπ Ϋρνπλ ππεξβεέ ηελ ειΪρηζηε δηΪξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ πξνζαπμεκΫλεο θαηΪ 2 (δχν) Ϋηε. Σα δειηέα θνηηεηηθψλ εηζηηεξέσλ φζσλ θνη-

ηεηψλ πεξΪησζαλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο (Ϋγηλαλ πηπρηνχρνη) επηζηξΫθνληαη ζηε Γξακκαηεέα καδέ 

κε ηελ αέηεζε πνπ ππνβΪιινπλ γηα ηελ νξθσκνζέα ηνπο. 
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ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΖΣΑ ΓΙΑ ΦΟΙΣΖΣΔ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΙΔ  

Δ ΜνλΪδα Πξνζβαζηκφηεηαο γηα ΦνηηεηΫο κε Ώλαπεξέα (ΜνΠξνΦκεΏ) ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Ώζελψλ επηδηψθεη ηελ ηζφηηκε πξφζβαζεο ζηηο αθαδεκατθΫο ζπνπδΫο ησλ θνηηεηψλ κε δηα-

θνξεηηθΫο ηθαλφηεηεο θαη απαηηάζεηο, κΫζσ ηεο παξνράο πξνζαξκνγψλ ζην πεξηβΪιινλ, 

Τπνζηεξηθηηθψλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθάο θαη Τπεξεζηψλ Πξφζβαζεο.  

Δ ΜνλΪδα Πξνζβαζηκφηεηαο πξνζθΫξεη:  

• Τπεξεζέα θαηαγξαθάο ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ αλαγθψλ θΪζε ΦκεΏ.  

• Σκάκα Πξνζβαζηκφηεηαο ζην ΑνκεκΫλν Υψξν ηνπ Παλεπηζηεκένπ.  

• Τπεξεζέα ΜεηαθνξΪο ησλ ΦκεΏ απφ ηελ θαηνηθέα ηνπο ζηηο ρνιΫο θαη αληηζηξφθσο  

• ΤπνζηεξηθηηθΫο Σερλνινγέεο Πιεξνθνξηθάο.  

• ΑσξεΪλ Λνγηζκηθφ γηα ΦκεΏ.  

• ΠξνζβΪζηκα πγγξΪκκαηα.  

• ΠξνζβΪζηκνπο ηαζκνχο Βξγαζέεο ζηηο ΐηβιηνζάθεο.  

• Τπεξεζέα Αηακεηαγσγάο γηα ηελ Ϊκεζε δσληαλά ηειεπηθνηλσλέα ησλ ΦκεΏ, κΫζσ δηεξκε-

λεέαο ζηελ Βιιεληθά Ννεκαηηθά Γιψζζα, κε ηνπο ζπκθνηηεηΫο, θαζεγεηΫο θαη ππαιιάινπο 

ηνπ Παλεπηζηεκένπ.  

• Τπεξεζέα εζεινληψλ ζπκθνηηεηψλ ππνζηάξημεο ΦκεΏ.  

• Οδεγέεο ζρεηηθΪ κε ηνπο ελδεδεηγκΫλνπο ηξφπνπο εμΫηαζεο ησλ ΦκεΏ.  

• Τπεξεζέα Φπρνινγηθάο πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο γηα ΦκεΏ.  

Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξΫηεζε ησλ ΦκεΏ ζε θΪζε Σκάκα/ρνιά ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ 

Ϋρνπλ νξηζηεέ:  

α) χκβνπινο Καζεγεηάο ΦκεΏ θαη αλαπιεξσηάο ηνπ θαη  

β) Ώξκφδηνο ππΪιιεινο ηεο Γξακκαηεέαο θαη αλαπιεξσηάο ηνπ γηα ηελ εμππεξΫηεζε ΦκεΏ  

κε ηνπο νπνένπο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επηπιΫνλ λα επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθΪ, κε fax, 

κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν ά κΫζσ ηεο Τπεξεζέαο Αηακεηαγσγάο. Σα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο 

κε ηνπο αξκνδένπο θΪζε Σκάκαηνο/ρνιάο ππΪξρνπλ ζηελ ηζηνζειέδα ηεο ΜνΠξνΦκεΏ.  

Βπηθνηλσλέα θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο:  

ΣειΫθσλα: 2107275130, 2107275687, 2107275183  

Fax: 2107275193  

Δι. ηαρπδξνκεέν: access.uoa.gr  

ΕζηνζΫζε: http://access.uoa.gr  

MSN ID: m.emmanouil@di.uoa.gr  

νoVoo ID: m.emmanouil  

Ώπνζηνιά SMS: 6958450861 

 

 
Γσξεάλ Παξνρή Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ & Βνεζεκάησλ  
 
Σν δηδαθηηθφ Ϋξγν ζπκπιεξψλεηαη κε αληέζηνηρα δηδαθηηθΪ βηβιέα ά Ϊιια βνεζάκαηα θαζψο 

θαη κε ηελ εμαζθΪιηζε ηεο ελεκΫξσζεο θαη ηεο πξφβαζεο ησλ θνηηεηψλ ζηε ζρεηηθά ειιελη-

θά θαη μΫλε βηβιηνγξαθέα. ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηΫο ησλ Ώ.Β.Ε. παξΫρνληαη δσξεΪλ 

δηδαθηηθΪ βηβιέα ά Ϊιια βνεζάκαηα, εθφζνλ ζπγθεληξψλνπλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζΫζεηο : 

(1) ΜεηΪ ηελ πΪξνδν ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο, πνπ πξνβιΫπεηαη σο ειΪρηζηε δηΪξθεηα ησλ 

πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ελφο ηκάκαηνο πξνζαπμεκΫλνπ θαηΪ δχν (2) Ϋηε, δελ ρνξεγνχληαη 

νη πξνβιεπφκελεο πΪζεο θχζεσο παξνρΫο πξνο ηνπο θνηηεηΫο, φπσο ηαηξνθαξκαθεπηηθά θαη 

λνζνθνκεηαθά πεξέζαιςε, ππνηξνθέεο επέδνζεο θαη ππνηξνθέεο θαη δΪλεηα ελέζρπζεο, δσ-
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ξεΪλ ζέηηζε, ζηΫγαζε θαη παξνρά δηδαθηηθψλ βηβιέσλ ά Ϊιισλ βνεζεκΪησλ, δηεπθφιπλζε 

γηα ηηο κεηαθηλάζεηο θ.α. (2) ηνπο πηπρηνχρνπο Ώ.Β.Ε.  πνπ εγγξΪθνληαη γηα απφθηεζε δεχηε-

ξνπ πηπρένπ Ώ.Β.Ε ρνξεγνχληαη δσξεΪλ ζπγγξΪκκαηα, ζχκθσλα κε ηε Φ.952.1/45/5732/03 

Τπνπξγηθά Ώπφθαζε. 
 

6.2 ΒΙΒΛΙΟΘΖΚΖ 
 
ΐηβιηνζεθνλφκνη : Νέθνο ηαπξφπνπινο, ΚσζηΪθε Γεσξγέα, Καηεξέλα ΣδαβΪξα. 

Σει.: 210 7276072-75 - Φαμ : 210-7276074,  http : //www.lib.uoa.gr,  e-mail : 

nstavrop@cc.uoa.gr, gkostak@lib.uoa.gr, ktzabara@lib.uoa.gr. 
 
ξεο Λεηηνπξγέαο : ΑεπηΫξα θαη Παξαζθεπά : 08:30 -  14:30 

Σξέηε - ΣεηΪξηε - ΠΫκπηε : 08:30 – 18:00 
 
Βζσηεξηθφ Καλνληζκφ Υξάζεο-Ααλεηζκνχ 

 

1. Υξάζηεο ηεο βηβιηνζάθεο εέλαη φινη φζνη επηζπκνχλ λα γέλνπλ κΫιε ηεο αθνχ πξνκεζεπην-

χλ ηελ θΪξηα κΫινπο (απαξαέηεηε ε αζηπλνκηθά ηνπο ηαπηφηεηα). Δ θΪξηα κΫινπο ηζρχεη γηα 

κηα Παλεπηζηεκηαθά ρξνληΪ (επηΫκβξηνο-Ενχιηνο) θαη αλαλεψλεηαη θΪζε ρξφλν. ΜΫιε Ϋρνπλ 

δπλαηφηεηα λα γέλνπλ φινη φζνη ελδηαθΫξνληαη γηα ηε ζπιινγά θαη ηηο παξνρΫο ηεο ( πξνπηπ-

ρηαθνέ - κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο, Παλεπηζηεκηαθνέ ηνπ ΒΚΠΏ). Οη εμσηεξηθνέ ρξάζηεο πιεξψ-

λνπλ εηάζηα ζπλδξνκά 10€ γηα ηελ απφθηεζε θΪξηαο θσηνηππηθνχ 50 θσηνηππηψλ. 

 

2. Σα κΫιε Ϋρνπλ ην δηθαέσκα ρξάζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ πιηθνχ ηεο βηβιηνζάθεο (αλαγλσζ-

ηάξην, θσηνηππέεο, δαλεηζκφ).  

 

3. ΤπΪξρεη αλνηρηά πξφζβαζε ζηε ζπιινγά. Οη ρξάζηεο κπνξνχλ λα αλαδεηάζνπλ κφλνη 

ηνπο ην πιηθφ πνπ ηνπο ελδηαθΫξεη, ζηα ξΪθηα, κΫζα απφ ην πξφγξακκα ηνπ Δ/Τ, ζηνπο θα-

ηαιφγνπο κε ηε βνάζεηα ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ. 

 

4. Οη ρξάζηεο αθάλνπλ ππνρξεσηηθΪ ηηο ηζΪληεο ηνπο ζηνλ εηδηθφ ρψξν ζηελ εέζνδν ηεο βηβ-

ιηνζάθεο. 

 

5. ε φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο βηβιηνζάθεο (ΐηβιηνζηΪζην-Ώλαγλσζηάξην) ηα κΫιε-ρξάζηεο 

ηεξνχλ εζπρέα. Αελ επηηξΫπνληαη ην θΪπληζκα, θΪζε εέδνπο πνηΪ θαη ηα θαγεηΪ. 

6. Σν πιηθφ ηεο ζπιινγάο δηαηέζεηαη ζηα κΫιε γηα θσηνηππέεο (θΪξηα θσηνηππηθνχ), γηα δηΪ-

βαζκα ζην αλαγλσζηάξην, γηα δαλεηζκφ. Σν θφζηνο αγνξΪο ηεο θΪξηαο ηνπ θσηνηππηθνχ 

εέλαη : 1)  θΪξηα 50 θ. 2,50€. ηα κΫιε ΑΒΠ θαη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο παξΫρεηαη 

δσξεΪλ θΪξηα 100 θ. ην κάλα. 

 

7. Δ βηβιηνζάθε εέλαη δαλεηζηηθά γηα φιν ην πιηθφ ηεο εθηφο απφ ηα πιεξνθνξηαθΪ, ηα ζπΪληα 

βηβιέα, ηηο δηαηξηβΫο (microfiches), ηηο δηαθΪλεηεο (slides), ηηο βηληενθαζΫηεο, ηηο θαζΫηεο άρνπ 

θαη ηα πεξηνδηθΪ, πνπ δέλνληαη κφλν γηα εζσηεξηθφ δαλεηζκφ. 

 

- Ο δαλεηζκφο γέλεηαη κφλν ζηα κΫιε, ζε απηνκαηνπνηεκΫλν πξφγξακκα Δ/Τ. 

- ια ηα κΫιε κπνξνχλ λα δαλεηζηνχλ κΫρξη ηξέα (3) βηβιέα ζπγρξφλσο α) πξνπηπρηαθνέ 

θνηηεηΫο γηα επηΪ εκΫξεο θαη β) κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο θαη κΫιε ΑΒΠ γηα εέθνζη εκΫξεο.  

mailto:nstavrop@cc.uoa.gr
mailto:gkostak@lib.uoa.gr
mailto:ktzabara@lib.uoa.gr
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- Σα βηβιέα πνπ Ϋρνπλ απμεκΫλε δάηεζε, εέλαη δπλαηφλ λα δαλεέδνληαη γηα ηξεηο κΫξεο, γηα κέα 

κΫξα ά θαη θαζφινπ, γηα φζν ρξφλν δηαξθεέ ε απμεκΫλε δάηεζε. 

- ια ηα κΫιε Ϋρνπλ ην δηθαέσκα αλαλΫσζεο ηνπ δαλεηζκΫλνπ πιηθνχ, κέα θνξΪ γηα επηΪ 

εκΫξεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ Ϋρεη δεηεζεέ απφ Ϊιιν ρξάζηε. ΤπΪξρεη Λέζηα Ώλακνλάο 

Βληχπνπ, γηα βηβιέα πνπ εέλαη άδε δαλεηζκΫλα.  

- Γηα ηελ αλαλΫσζε ν ρξάζηεο ππνρξενχηαη λα θΫξλεη ην πιηθφ ζηελ βηβιηνζάθε ά λα ηειε-

θσλεέ ηελ θαζνξηζκΫλε εκεξνκελέα ηεο επηζηξνθάο ηνπ. Ο δαλεηδφκελνο πνπ επηζηξΫθεη 

βηβιέα Ϋρεη δηθαέσκα επαλαδαλεηζκνχ ηνπο κεηΪ απφ κέα εβδνκΪδα. 

- Γηα θΪζε κΫξα θαζπζηΫξεζεο επηζηξνθάο θΪζε ελφο απφ ηα δαλεηζκΫλα ηεθκάξηα, ηα κΫιε  

ππνρξενχληαη λα θαηαβΪιινπλ ην πνζφ ησλ 0,20 ιεπηψλ.  

 

8. Σν κΫινο πνπ ρΪλεη ά επηζηξΫθεη πιηθφ ζε θαθά θαηΪζηαζε, ππνρξενχηαη λα ην αληηθαηαζ-

ηάζεη ά, αλ απηφ δελ θπθινθνξεέ ζην εκπφξην, λα θαηαβΪιιεη ην αληέηηκν ηεο ηξΫρνπζαο αμέαο 

ηνπ, ζπλ 20% γηα ην θφζηνο ηεο βηβιηνζεθνλνκηθάο επεμεξγαζέαο ηνπ. 

 

9. Οη θνηηεηΫο δελ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζε λΫν εμΪκελν θαη δελ κπνξνχλ λα πΪξνπλ κΫξνο 

ζηελ νξθσκνζέα πηπρηνχρσλ, αλ δελ Ϋρνπλ επηζηξΫςεη ζηε βηβιηνζάθε ην πιηθφ πνπ Ϋρεη 

ιάμεη ε εκεξνκελέα επηζηξνθάο ά δελ ην Ϋρνπλ αληηθαηαζηάζεη φπσο νξέδεη ην Ϊξζξν 8. 

10. ινη νη ρξάζηεο πνπ εέλαη ρξεσκΫλνη κε ιεμηπξφζεζκα βηβιέα δελ Ϋρνπλ δηθαέσκα Ϊιινπ 

δαλεηζκνχ. 

 

11. Σν δηθαέσκα δαλεηζκνχ δελ κεηαθΫξεηαη ζε Ϊιινπο. Ο θαζΫλαο δαλεέδεηαη γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ.  

 

12. ηα κΫιε παξΫρεηαη ε ππεξεζέα παξαγγειέαο on-line  θσηναληηγξΪθσλ Ϊξζξσλ πεξηνδη-

θψλ απφ φιεο ηηο ΒιιεληθΫο ΒπηζηεκνληθΫο ΐηβιηνζάθεο ζε ζπλεξγαζέα κε ην Βζληθφ Ίδξπκα 

Βξεπλψλ (θφζηνο 2 - 3 € δξρ. αλΪ Ϊξζξν). 

 

13. Σν Αηαδέθηπν (Internet) θαη νη ππεξεζέεο ηνπ, παξΫρνληαη ζηα κΫιε γηα ηξεηο(3) ψξεο ηελ 

εκΫξα γηα βηβιηνγξαθηθΫο αλαδεηάζεηο. ΤπΪξρεη online αλαδάηεζε ζε βΪζεηο δεδνκΫλσλ 

(Sport Discus, Medline, PsycLIT, Eric θ.α.) κε ηελ επέζθεςε ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. 

ζην πεδέν cd-rom online (γηα εθηχπσζε ρξεζηκνπνηεέηαη ε θΪξηα θσηνηππηθνχ).  

ηελ ειεθηξνληθά  δηεχζπλζε (e-mail) nstavrop@cc.uoa.gr, ktzabara@lib.uoa.gr, κπνξεέηε λα 

αθάζεηε  κελχκαηα, παξαγγειέεο, αηηάκαηΪ ζαο. Δ ρξάζε ησλ Δ/Τ γηα πξφζβαζε ζην δηα-

δέθηπν γέλεηαη κε ζεηξΪ πξνηεξαηφηεηαο. 

 

14. Δ ζπιινγά απνηειεέηαη απφ : α) 180 ηέηινπο πεξηνδηθψλ, β) 20000 βηβιέα, γ) 8000 δηαηξη-

βΫο πνπ εθπνλάζεθαλ ζε Παλεπηζηάκηα ηεο Ώκεξηθάο (1975-1995) (θφζηνο εθηχπσζεο 20 

δξρ./ζει.), δ) βηληενθαζΫηεο, ε) θαζΫηεο άρνπ, ζη) δηαθΪλεηεο (slides).  

Tν πιηθφ ηεο βηβιηνζάθεο εέλαη ηαμηλνκεκΫλν ζχκθσλα κε ην δηεζλΫο Αεθαδηθφ ηαμηλνκηθφ 

ζχζηεκα Dewey Decimal Classification θαη απνζεθεπκΫλν ζηνλ απηνκαηνπνηεκΫλν θαηΪινγν 

ηεο ΐηβιηνζάθεο. Δ αλαδάηεζε γέλεηαη κε ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα ξΪθηα, κε αλαδάηεζε 

ειεθηξνληθΪ κΫζα απφ ηε ηζηνζειέδα (www.lib.uoa.gr), (βιΫπε OPAC).  

Ώπφ ηελ Ϊλνημε ηνπ 1996 ε ΐηβιηνζάθε Ϋρεη ζπλδεζεέ κε ην δηεζλΫο δηαδέθηπν internet κΫζσ 

ηνπ νπνένπ ππΪξρεη πξφζβαζε ζε βΪζεηο πιεξνθνξηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν.  

mailto:nstavrop@cc.uoa.gr
http://www.lib.uoa.gr/
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6.3 ΠΡΑΚΣΙΚΖ ΑΚΖΖ ΦΟΙΣΖΣΧΝ 

Βπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Έξγνπ γηα ην ΣΒΦΏΏ: Καζεγεηάο θ. Γηψξγνο ΓεσξγηΪδεο 

Πιεξνθνξέεο: Γξαθεέν Ώζιεηηθψλ Ρέςεσλ. Σει.: 7276104, Fax: 7276105 
 

ην Σκάκα καο ιεηηνπξγεέ ην πξφγξακκα «Πξαθηηθά Άζθεζε ΣξηηνβΪζκηαο Βθπαέ-

δεπζεο ηνπ Βζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ». Σν πξφγξακκα απηφ 

ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηελ Βπξσπατθά Έλσζε (ην Βπξσπατθφ Κνηλνηηθφ Σακεέν) θαη απφ 

εζληθνχο πφξνπο θαη εληΪζζεηαη ζην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Βθπαέδεπζε & Αηα ΐένπ 

ΜΪζεζε», ηνπ Τπνπξγεένπ Αηα ΐένπ ΜΪζεζεο & ΘξεζθεπκΪησλ γηα ηελ πεξένδν 2010-2013. 

Τπελζπκέδνπκε γηα κηα αθφκε θνξΪ φηη ΐαζηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξΪκκαηνο εέλαη ε πξνεηνη-

καζέα ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ θαη ε εμνηθεέσζά ηνπο κε ην αληηθεέκελν ηεο κειινληηθάο ηνπο α-

παζρφιεζεο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ πηζαλψλ πξνβιεκΪησλ, ησλ εηδηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ ελππΪξρνπλ ζηελ εξγαζέα θαη ην εξγαζηαθφ πεξηβΪιινλ, ψζηε λα εέλαη πξνε-

ηνηκαζκΫλνη γηα ην κΫιινλ. 

Σν Έξγν πεξηιακβΪλεη ηελ απαζρφιεζε πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ απφ ην ΣΒΦΏΏ ηνπ Παλε-

πηζηεκένπ Ώζελψλ ζε ΏζιεηηθΪ σκαηεέα, Οξγαληζκνχο ά Εδξχκαηα γηα ηελ πξαγκαηνπνέε-

ζε πξαθηηθάο Ϊζθεζεο ζην δηΪζηεκα κΫρξη 30 επηεκβξένπ 2012.  

Δ πξαθηηθά Ϊζθεζε δηεμΪγεηαη ζην πιαέζην ησλ καζεκΪησλ ειδικόηηηος, ηα νπνέα Ϋρνπλ 

παξαθνινπζάζεη ά παξαθνινπζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη θνηηεηΫο πξηλ ηελ ηνπνζΫηεζά ηνπο 
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ζηνπο Φνξεέο πνπ ζα εξγαζηνχλ.  

Πξαγκαηνπνηεέηαη ζε ζπγθεθξηκΫλν αληηθεέκελν πξνπνλεηηθάο, εθπαηδεπηηθάο ά δηνηθεηηθάο 

δηαδηθαζέαο ην νπνέν Ϋρεη ζπκθσλεζεέ κεηαμχ ησλ κειψλ ΑΒΠ θαη ηνπ Βπηζηεκνληθνχ Τπεπ-

ζχλνπ πνπ Ϋρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πξαθηηθά Ϊζθεζε απφ πιεπξΪο Παλεπηζηεκένπ θαη ησλ 

ππεπζχλσλ ζηειερψλ ησλ ΦνξΫσλ εξγαζέαο πνπ Ϋρνπλ νξηζηεέ απφ απηνχο σο επφπηεο, γηα 

λα επηβιΫπνπλ θαη λα θαζνδεγνχλ ηνπο θνηηεηΫο. 

Δ δηΪξθεηα ηεο πξαθηηθάο Ϊζθεζεο θΪζε θνηηεηά-ηξηαο εέλαη 2 κάλεο πιάξνπο απαζρφιεζεο 

ά 4 κάλεο κεξηθάο απαζρφιεζεο.  

Οη θνηηεηΫο αζθνχληαη ηηο εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη αθνινπζνχλ ην σξΪξην ηνπ εξγαζηαθνχ ρψ-

ξνπ. Δ απαζρφιεζε αθνξΪ ζε θνηηεηΫο-ηξηεο πνπ παξαθνινπζνχλ ηα Β‘, Σ‘, Γ΄ θαη Δ΄ εμΪ-

κελα ησλ εηδηθνηάησλ θαη ησλ θχθισλ ζπνπδψλ.  

  

ΜεηΪ ην ηΫινο ηεο πξαθηηθάο νη αζθνχκελνη ππνβΪιινπλ: 

α) ΐεβαέσζε πξαγκαηνπνέεζεο ηεο πξαθηηθάο ηνπ θνηηεηά, πνπ ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ πξφ-

εδξν ά δηεπζπληά ηνπ ΦνξΫα απαζρφιεζεο. 

β) πλνπηηθά Ϋθζεζε ηνπ ππεχζπλνπ επφπηε πνπ νξέζηεθε απφ ηνλ ΦνξΫα απαζρφιεζεο γηα 

ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο εξγαζέαο ηνπ απαζρνινχκελνπ 

γ) εκεέσκα ησλ έδησλ ησλ απαζρνινχκελσλ ζην νπνέν ζα αλαθΫξνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο 

απφ ηελ επαθά ηνπο κε ηνπο Φνξεέο απαζρφιεζάο.  

 

Γηα ηελ απαζρφιεζά ηνπ (πιάξε ά κεξηθά) ν θνηηεηάο ζα ιακβΪλεη απνδεκέσζε ε νπνέα 

ρνξεγεέηαη αθνχ Ϋρεη νινθιεξσζεέ ε πξαθηηθά Ϊζθεζε θαη Ϋρεη ππνγξαθεέ ε ζρεηηθά ζχκβα-

ζε ζπλνδεπφκελε κε ηα απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθΪ. 

Δ δηαδηθαζέα θαη ηα θξηηάξηα επηινγάο ησλ ππνςεθέσλ θνηηεηψλ-ηξησλ γηα ηε ζπκκεηνρά 

ηνπο ζην πξφγξακκα απηφ εέλαη ηα εμάο:  

Δικαίφμα σπουηθιόηηηας. Σν Ϋρνπλ νη θνηηεηΫο-ηξηεο πνπ βξέζθνληαη ζην 3ν θαη  4ν Ϋηνο 

θνέηεζάο  ηνπο θαη Ϋρνπλ παξαθνινπζάζεη επηηπρψο ηνπιΪρηζηνλ ηα 1/2 ησλ καζεκΪησλ, 

κΫρξη ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ππνςεθηφηεηαο. 

Τποβολή σπουηθιόηηηας. ΤπνβΪιιεηαη ζηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

κε ηε ζπκπιάξσζε Ϋληππεο αέηεζεο, ε νπνέα ζπλνδεχεηαη απφ ην Ϋληππν ηεο αλαιπηηθάο 

βαζκνινγέαο ηνπ ππνςεθένπ πνπ εθδέδεη ε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο. 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθέσλ ζα ιεθζνχλ ππφςε:  

α. Ο αξηζκφο ησλ καζεκΪησλ πνπ Ϋρεη παξαθνινπζάζεη επηηπρψο ν ππνςάθηνο.  

β. Δ θαηΪ κΫζν φξν βαζκνινγέα ησλ καζεκΪησλ πνπ Ϋρεη  παξαθνινπζάζεη κε επηηπρέα.  

γ. Δ βαζκνινγέα ζε 1 ά 2 εηδηθΪ καζάκαηα ζρεηηθΪ κε ην αληηθεέκελν ηεο απαζρφιεζεο.  

δ. Δ πηζηνπνέεζε θαηνράο μΫλεο γιψζζαο.  

ζη. Σν ζπζηαηηθφ ζεκεέσκα απφ κΫινο ΑΒΠ ηνπ Σκάκαηνο 

 

εκεηψλεηαη φηη ν ΦνξΫαο απαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ δελ Ϋρεη θακέα πξφζζεηε νηθν-

λνκηθά ά αζθαιηζηηθά ππνρξΫσζε Ϋλαληη ηνπ απαζρνινχκελνπ.  

 
εκείσζε: 

1. Δ Γξακκαηεέα ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο βξέζθεηαη ζην Γξαθεέν ησλ Ώζιεηηθψλ Ρέςεσλ ζην 

ΐ‘ θηάξην ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ηνπ ΣΒΦΏΏ ζηε ΑΪθλε.  
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2. Οη ψξεο ζπλεξγαζέαο κε ηνπο θνηηεηΫο κε ηα ζρεηηθΪ ελεκεξσηηθΪ θεέκελα βξέζθνληαη 

αλεξηεκΫλεο ζηνπο πέλαθεο αλαθνηλψζεσλ. 
 

 

6.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΚΡΑΣΖ-ERASMUS 

  ΠξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ησλ θνηηεηψλ ζην πξφγξακκα ERASMUS 

 

ην πξφγξακκα κπνξνχλ λα ζπκκεηΪζρνπλ θνηηεηΫο πνπ εέλαη: 

Τπάθννη ρψξαο πνπ ζπκκεηΫρεη ζην Πξφγξακκα Αηα ΐένπ ΜΪζεζε (LLP) 

Τπάθννη Ϊιισλ ρσξψλ εγγεγξακκΫλνη ζε θαλνληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην Παλεπηζηάκην 

Ώζελψλ (ζε πξνπηπρηαθφ, κεηαπηπρηαθφ ά δηδαθηνξηθφ επέπεδν) 

ΦνηηεηΫο εγγεγξακκΫλνη ζην δεχηεξν Ϋηνο ζπνπδψλ ηνπιΪρηζηνλ 

 

Οη θνηηεηΫο κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ κφλν κΫζσ ησλ δηκεξψλ ζπκθσληψλ πνπ Ϋρνπλ ζπ-

λΪςεη θαζεγεηΫο ηνπ Σκάκαηνο ζην νπνέν αλάθνπλ. 

 
Βαζηθά Κξηηήξηα  
Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο 

1. Βπέπεδν γλψζεο ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ ππνδνράο (ά ηεο Ώγγιηθάο γιψζζαο 

ζηελ πεξέπησζε πνπ ην Παλεπηζηάκην ρξεζηκνπνηεέ ηελ Ώγγιηθά γιψζζα σο γιψζζα δηδαζθαιέαο 

γηα ηνπο αιινδαπνχο θνηηεηΫο ηνπ). 

Χο ειΪρηζην απαηηνχκελν νξέδεηαη ε επαξθάο γλψζε ηεο γιψζζαο, δει. ην επέπεδν ΐ2  ά ε πνιχ θαιά 

γλψζε, επέπεδν C1 .  Οη θνηηεηΫο πξΫπεη λα πξνζθνκέδνπλ ζηνπο θαζεγεηΫο ηα δηπιψκαηα ά βεβαέσ-

ζε παξαθνινχζεζεο θχθινπ ζπνπδψλ αληέζηνηρνπ επηπΫδνπ, ψζηε λα πηζηνπνηεέηαη ε επαξθάο γλψ-

ζε ηεο γιψζζαο. ΠαξαθΪησ αλαθΫξνληαη ελδεηθηηθΪ γηα ηηο 5 επξχηεξα δηαδεδνκΫλεο γιψζζεο ηα 

αληέζηνηρα δηπιψκαηα. 

Βπέπεδν ΐ2: 

ΏγγιηθΪ: First Certificate in English (FCE)  ηνπ Παλεπζηηεκένπ Cambridge ά Ϊιιν ηζφηηκν, 

ΓαιιηθΪ: DELF B2 ά DELF 1er Degre ά Sorbonne ΐ2 ά Ϊιιν ηζφηηκν,  

ΓεξκαληθΪ: Goethe – ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) ά Goethe-ZERTIFIKAT ΐ2 ά 

Ϊιιν ηζφηηκν, 

ΕηαιηθΪ: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 3 (CELI 3) ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηεο Peru-

gia ά Ϊιιν ηζφηηκν, 

ΕζπαληθΪ: Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (Nivel Intermedio) ά Diploma dele Basico de 

Espanol, ά Ϊιιν ηζφηηκν. 

Βπέπεδν C1: 

ΏγγιηθΪ: Certificate in Advanced English  (CAE) ηνπ Παλεπηζηεκένπ Cambridge ά Ϊιιν ηζφηηκν,  

ΓαιιηθΪ: DALF C1 ά DELF 2eme Degre ά Ϊιιν ηζφηηκν,  

ΓεξκαληθΪ: Goethe – ZERTIFIKAT C1 ά ην παιαηφηεξν Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) ά Ϊιιν 

ηζφηηκν, 

ΕηαιηθΪ: Diploma di Lingua Italiana ηνπ Εηαιηθνχ Μνξθσηηθνχ Ελζηηηνχηνπ Ώζάλαο ά Certificato di Con-

oscenza della Lingua Italiana, Livello 4 (CELI 4) ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηεο Perugia ά Ϊιιν ηζφηηκν,  

ΕζπαληθΪ: Certificato Elemental E.O.I. (Escuelas Oficiales de Idiomas) ά Ϊιιν ηζφηηκν.  

Καη γηα ηηο πΫληε παξαπΪλσ γιψζζεο ε επαξθάο γλψζε ά ε πνιχ θαιά γλψζε απνδεηθλχεηαη επέζεο 

θαη κε ην Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ ΓισζζνκΪζεηαο  επηπΫδνπ ΐ2 ά Γ1 ά ηνπ λ.2740/1999. 
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2. Ώξηζκφο καζεκΪησλ   

Οη πξνπηπρηαθνέ θνηηεηΫο δηθαηνχληαη λα ζπκκεηΪζρνπλ ζην πξφγξακκα κφλν αλ ηε ζηηγκά πνπ θΪ-

λνπλ αέηεζε γηα κεηαθέλεζε Erasmus Ϋρνπλ εμεηαζηεέ επηηπρψο ζε ηνπιΪρηζηνλ ηφζα καζάκαηα φζα 

αληηζηνηρνχλ αξηζκεηηθΪ ζε Ϋλα Ϋηνο ζπνπδψλ.(Να Ϋρνπλ άδε πεξΪζεη 12 καζάκαηα). 

Οη θνηηεηΫο πνπ βξέζθνληαη ζην ηειεπηαέν Ϋηνο θνέηεζεο ά εέλαη επέ πηπρέσ, Ϋρνπλ δηθαέσκα ζπκκεην-

ράο ζην πξφγξακκα κφλν αλ ρξσζηνχλ ηθαλφ αξηζκφ καζεκΪησλ ψζηε λα Ϋρνπλ κεγαιχηεξε δπλαηφ-

ηεηα επηινγάο θαη αλαγλψξηζεο καζεκΪησλ απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ ππνδν-

ράο.(4-5 καζάκαηα). 

 3. ΜΫζνο φξνο βαζκνινγέαο   

Τπνινγέδεηαη ν κΫζνο φξνο βαζκνινγέαο ηνπ θνηηεηά ζηα καζάκαηα ζηα νπνέα Ϋρεη εμεηαζηεέ επηηπρψο 

σο ηε ζηηγκά πνπ θΪλεη αέηεζε γηα κεηαθέλεζε Erasmus. 

 
Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο  

1. Βπέπεδν γλψζεο ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηζρχεη φ,ηη  

αλαθΫξζεθε γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηΫο κε εμαέξεζε ηνπο πηπρηνχρνπο ησλ μελφγισζζσλ ηκε-

κΪησλ. 

2.  Ώξηζκφο καζεκΪησλ   

Οη θνηηεηΫο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκΪησλ ζπνπδψλ πξΫπεη λα Ϋρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηα κηζΪ 

ηνπιΪρηζηνλ απφ ηα καζάκαηα ηνπ πξνγξΪκκαηνο. 

 3. ΜΫζνο φξνο βαζκνινγέαο   

Τπνινγέδεηαη ν κΫζνο φξνο βαζκνινγέαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηά ζηα καζάκαηα ζηα νπνέα Ϋρεη 

εμεηαζηεέ επηηπρψο σο ηε ζηηγκά πνπ θΪλεη αέηεζε γηα κεηαθέλεζε Erasmus. 

 
Τπνςήθηνη δηδάθηνξεο 

Γηα ηελ επηινγά ππνςεθέσλ δηδαθηφξσλ – εθηφο ηεο πνιχ θαιάο γλψζεο ηεο γιψζζαο (ηνπιΪρηζηνλ 

επέπεδν ΐ2 ά C1)- εέλαη απαξαέηεηε ε αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηεο Σξηκεινχο Βπηηξνπάο. ηελ εηζά-

γεζε ζα αλαγξΪθεηαη ην ζΫκα ηεο δηαηξηβάο θαη ζα βεβαηψλεηαη φηη ην πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζά-

ζεη ν ππνςάθηνο ζην εμσηεξηθφ ζα απνηειΫζεη κΫξνο ηεο εξεπλεηηθάο ηνπ εξγαζέαο γηα ηελ εθπφλεζε 

ηεο δηδαθηνξηθάο ηνπ δηαηξηβάο θαη ζα πξνζκεηξεζεέ ζην ζπλνιηθφ ρξφλν ησλ ζπνπδψλ ηνπ. ηελ 

επηινγά ζπλεθηηκψληαη ν βαζκφο πηπρένπ θαη ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο. 

 

Πεξένδνο ζπνπδψλ, επηινγά καζεκΪησλ θαη αλαγλψξηζε 

 

Δ δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ δελ κπνξεέ, ζε θακέα πεξέπησζε λα εέλαη κηθξφηεξε απφ ηξεηο 

(3 ) κάλεο νχηε κεγαιχηεξε απφ δψδεθα (12). 

Οη θνηηεηΫο κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ κΫζσ ηνπ πξνγξΪκκαηνο ERASMUS κφλν γηα λα δηαλχζνπλ 

κηα πεξένδν ζπνπδψλ ζε μΫλν Ίδξπκα αληηθαζηζηψληαο ηελ αληέζηνηρε πεξένδν ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

ηνπο. Ώπηφ ζεκαέλεη φηη πξΫπεη λα παξαθνινπζάζνπλ αληέζηνηρν αξηζκφ καζεκΪησλ κε απηφλ πνπ ζα 

παξαθνινπζνχζαλ ζην Παλεπηζηάκηφ καο θαηΪ ηελ έδηα ρξνληθά πεξένδν (φρη ιηγφηεξα απφ 3 καζάκα-

ηα αλΪ εμΪκελν ζπνπδψλ ά καζάκαηα πνπ λα αληηζηνηρνχλ ζε 30 ECTS credits (πηζησηηθΫο κνλΪδεο) 

γηα φζνπο θνηηνχλ ζε ηκάκαηα πνπ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ECTS. 

 

Οη θνηηεηΫο κεηΪ ηελ επηινγά ηνπο δελ εμεηΪδνληαη ζηελ ΒιιΪδα ζηα καζάκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

απηΪ πνπ Ϋρνπλ δειψζεη φηη ζα παξαθνινπζάζνπλ ζην εμσηεξηθφ. 
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Οη θνηηεηΫο νθεέινπλ λα εμεηαζηνχλ ζε φια ηα καζάκαηα πνπ ζα παξαθνινπζάζνπλ θαη λα εμαζθαιέ-

ζνπλ ηθαλνπνηεηηθά επέδνζε. ε πεξέπησζε απνηπρέαο ζε φια ηα καζάκαηα ά επηηπρέαο ζε Ϋλα κφλν 

κΪζεκα αλΪ εμΪκελν ζπνπδψλ, νη θνηηεηΫο πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ:  

α) απνδεηθηηθφ ηνπ Εδξχκαηνο ππνδνράο πνπ λα πηζηνπνηεέ ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ καζεκΪ-

ησλ πνπ αλαγξΪθνληαη ζην learning agreement ησλ θνηηεηψλ θαη ηελ εμΫηαζά ηνπο  ζε απηΪ θαη 

β) Ϋγγξαθν ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηά πνπ λα αηηηνινγεέ ηε ρακειά επέδνζε ά απνηπρέα. 

Σν Παλεπηζηάκην Ώζελψλ, κεηΪ ηελ εμΫηαζε ησλ εγγξΪθσλ, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 7 θαη 14 ηεο χκ-

βαζεο κεηαμχ θνηηεηψλ θαη Εδξχκαηνο δηθαηνχηαη λα δεηάζεη ηελ επηζηξνθά κΫξνπο ά ηνπ ζπλφινπ ηεο 

ρνξεγεζεέζεο ππνηξνθέαο.  

 

Δ πιάξεο αθαδεκατθά αλαγλψξηζε ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ εέλαη ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο θαη επηηπγρΪλεηαη σο εμάο: 

 

Ώ. ηα ηκάκαηα φπνπ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξΪο πηζησηηθψλ κνλΪδσλ ECTS.Οη θνηηεηΫο 

επηιΫγνπλ απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ παλεπηζηεκένπ ππνδνράο καζάκαηα πνπ πξΫπεη λα αλ-

ηηζηνηρνχλ ζε 30 πηζησηηθΫο κνλΪδεο ECTS αλΪ εμΪκελν ζπνπδψλ ά 20 πηζησηηθΫο κνλΪδεο ECTS ζε 

πεξέπησζε δηΪξθεηαο ζπνπδψλ ελφο ηξηκάλνπ. 

 

ΐ. ε φια ηα Ϊιια ηκάκαηα κεηΪ ηελ επηινγά ηνπο νη θνηηεηΫο πξΫπεη λα ζπκβνπιεπηνχλ ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ γηα ην νπνέν Ϋρνπλ επηιεγεέ θαη ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ αθαδεκατθφ ππε-

χζπλν ηεο δηκεξνχο ζπκθσλέαο λα επηιΫμνπλ καζάκαηα ηα νπνέα λα παξνπζηΪδνπλ νκνηφηεηα ζηελ 

χιε κε ηα δηδαζθφκελα καζάκαηα ζην ηκάκα ηνπο ζην Παλεπηζηάκην Ώζελψλ.  

Δ επηινγά ησλ καζεκΪησλ απνηππψλεηαη ζηε πκθσλέα πνπδψλ (learning Agreement) ε νπνέα 

ππνγξΪθεηαη απφ ην θνηηεηά, ηνπο αθαδεκατθνχο ππεπζχλνπο θαη ηνπο πληνληζηΫο ERASMUS θαη 

ησλ 2 ΕδξπκΪησλ. 

ΜεηΪ ηελ επηζηξνθά απφ ην εμσηεξηθφ θαη εθφζνλ Ϋρεη εμεηαζηεέ επηηπρψο ζηα καζάκαηα πνπ Ϋρεη 

επηιΫμεη, ν θνηηεηάο πξνζθνκέδεη ζηνλ αθαδεκατθφ ππεχζπλν πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθάο βαζκνινγέαο 

ησλ καζεκΪησλ ψζηε λα αλαγλσξηζηνχλ ηα καζάκαηα θαη λα θαηαρσξεζνχλ νη βαζκνέ ησλ καζεκΪ-

ησλ ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπ θνηηεηά. 

 

Άιιεο πιεξνθνξέεο  

1.ηνλ πέλαθα ΞΫλσλ ΕδξπκΪησλ πνπ βξέζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθά δηεχζπλζε 

www.interel.uoa.gr/socrates-erasmus/ νη θνηηεηΫο κπνξνχλ λα βξνπλ ηηο ηζηνζειέδεο ησλ ζπλεξγαδφ-

κελσλ παλεπηζηεκέσλ (Αηεζλεέο ρΫζεηο ά πξφγξακκα ERASMUS), φπνπ δέλνληαη πιεξνθνξέεο γηα 

πξαθηηθΪ ζΫκαηα (δηαδηθαζέα εγγξαθάο, πξφγξακκα ζπνπδψλ, δηΪξθεηα ησλ εμακάλσλ, δπλαηφηεηα 

ζηΫγαζεο). Μπνξνχλ επέζεο λα ζπκβνπιεχνληαη ην Ϋληππν πιηθφ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ΕδξπκΪησλ 

ζην αξρεέν  πνπ ηεξεέηαη ζην Σκάκα Βπξσπατθψλ θαη Αηεζλψλ ρΫζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Καζεκε-

ξηλΪ εθηφο Παξαζθεπάο 11.00-13.00. 

 

2. Οη θνηηεηΫο κεηΪ ηελ επηινγά ηνπο νθεέινπλ λα ζπκπιεξψζνπλ νη έδηνη ηα Ϋληππα πνπ ζα ηνπο ρν-

ξεγεζνχλ απφ ηνπο αθαδεκατθνχο ππεπζχλνπο θαη λα ηα θαηαζΫζνπλ ζην Σκάκα Βπξσπατθψλ θαη 

Αηεζλψλ ρΫζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. 

 
6.5 ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ Ι.Κ.Τ. 
 

http://www.interel.uoa.gr/socrates-erasmus/
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ΚΏΝΟΝΕΜΟΕ  - ΤΠΟΣΡΟΦΕΧΝ ΣΡΕΣΟΐΏΘΜΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ 

Σν Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Ε.Κ.Τ.) ρνξεγεέ ππνηξνθέεο θαη βξαβεέα ζε θνηηεηΫο / 

ζπνπδαζηΫο πνπ πξψηεπζαλ ζηνπο παλειιαδηθνχο δηαγσληζκνχο εηζαγσγάο ζηα Εδξχκαηα 

ηεο ΣξηηνβΪζκηαο Βθπαέδεπζεο ά ζηηο πξναγσγηθΫο εμεηΪζεηο ησλ Ώ.Β.Ε. θαη Σ.Β.Ε. κε βΪζε ην 

πξφγξακκα ππνηξνθηψλ πνπ θαηαξηέδεηαη θΪζε ρξφλν απφ ην Ε.Κ.Τ. κε πνζνζηηαέα αλαινγέα 

επέ ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαρζΫλησλ-φπσο θαζνξέδεηαη απφ ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη εγθξέ-

λεηαη απφ ην Τπνπξγεέν Βζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ. Σν χςνο ηεο ππνηξνθέαο θα-

ζνξέδεηαη θΪζε Ϋηνο απφ ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ε.Κ.Τ.  

 

Γηα ην πξνεγνχκελν αθαδεκατθφ Ϋηνο ην χςνο ηεο ππνηξνθέαο αλεξρφηαλ ζην εθΪπαμ 

1467,35€ γηα ηνλ θΪζε δηθαηνχρν. Σα βξαβεέα γηα ην πξνεγνχκελν αθαδεκατθφ Ϋηνο ζπλέζ-

ηαληαη ζε γξαπηφ δέπισκα θαη ζε ρνξάγεζε ρξεκαηηθνχ πνζνχ χςνπο 293,47€ εθΪπαμ γηα 

ηελ αγνξΪ επηζηεκνληθψλ βηβιέσλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ησλ θνηηεηψλ / ζπνπδαζηψλ 

πνπ πιεξνχζαλ ηηο παξαπΪλσ πξνυπνζΫζεηο (δηΪθξηζε ζηηο εμεηΪζεηο εηζαγσγάο ζηα Εδξχ-

καηα ΣξηηνβΪζκηαο Βθπαέδεπζεο ά ζηηο πξναγσγηθΫο εμεηΪζεηο ησλ Ώ.Β.Ε.), θαζψο θαη ζηνλ 

αξηζηνχρν απφθνηην πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ Ϋηνπο. ηελ πεξέπησζε απηά ν ππνςάθηνο 

δελ Ϋπξεπε λα Ϋρεη ππεξβεέ ην ζχλνιν ησλ εηψλ θνέηεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιάςε πηπ-

ρένπ απφ ην Σκάκα ηνπ. 

 

ΜΒΡΟ Ώ΄ - Ε. ΓΒΝΕΚΒ ΠΡΟΩΠΟΘΒΒΕ 

 

Γηα ηελ απνλνκά ησλ ππνηξνθηψλ θαη βξαβεέσλ νη ππνςάθηνη πξΫπεη λα θαιχπηνπλ ηηο αθφ-

ινπζεο πξνυπνζΫζεηο : 

 

(1) Βιιεληθά εζληθφηεηα ά ηζαγΫλεηα.  

(2) Σν πξνζσπηθφ ηνπο εηζφδεκα δελ ππεξβαέλεη ηα 12.000€ ην δε νηθνγελεηαθφ, ηα 53.000€  

εηεζέσο. (χκθσλα κε ηα ηζρχνληα).  

(3) Έρνπλ επηηχρεη κε ηελ πξψηε ζπκκεηνρά ζηηο ΓεληθΫο εμεηΪζεηο εηζαγσγάο θαη Ϋρνπλ εγ-

γξαθεέ σο πξσηνεηεέο ζπνπδαζηΫο / θνηηεηΫο ζην Σκάκα ά ηε ρνιά φπνπ εηζάρζεζαλ ά 

θαηαηΪρζεθαλ ηειηθΪ κε πξφβιεςε λφκνπ. πνπδαζηάο / θνηηεηάο πνπ πΫηπρε ζε Σκάκα ά 

ρνιά κεηεγγξΪθεθε ζε Ϊιιν ΏΒΕ ά ΣΒΕ, δηεθδηθεέ ηελ ππνηξνθέα ά ην βξαβεέν απφ ην Σκάκα 

ά ηε ρνιά ζηελ νπνέα επΫηπρε.  

(4) Έρνπλ επηηχρεη κΫζν φξν βαζκνινγέαο ηνπιΪρηζην 6,51 ζε αξηζκφ καζεκΪησλ πνπ δελ 

κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ καζεκΪησλ ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ ησλ δχν εμακάλσλ ηνπ πξνεγνπκΫλνπ αθαδεκατθνχ Ϋηνπο θΪζε 

Σκάκαηνο. πνπ δελ νξέδεηαη ελδεηθηηθφ αξηζκφο καζεκΪησλ, ηζρχεη σο ελδεηθηηθφο αξηζκφο 

απηφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαέξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκΪησλ φισλ ησλ εηψλ θνηηά-

ζεσο δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ θνηηάζεσο πνπ θαζνξέδεηαη γηα ην Σκάκα ζπνπδψλ.  

(5) Έρνπλ ππνβΪιεη εκπξφζεζκα ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνβιΫπνληαη ζην ΜΫξνο 

ΐ΄παξΪγξ.1 ησλ Καλνληζκψλ. 

(6) Αελ ρνξεγεέηαη ππνηξνθέα γηα ηελ επέδνζε θνηηεηψλ / ζηα 2 εμΪκελα ηνπ ηειεπηαένπ Ϋηνπο 

ζπνπδψλ ηνπ Σκάκαηφο καο, δεδνκΫλνπ φηη ππνηξνθέα ρνξεγεέηαη απφ ηελ εηζαγσγά ηνπο ζε 

απηφ, κε βΪζε ηελ επέδνζά ηνπο ζηηο ΓεληθΫο εμεηΪζεηο.  

 

ΕΕ. ΣΡΟΠΟ ΒΠΕΛΟΓΔ 
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Δ ζεηξΪ πξνηεξαηφηεηαο απηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζΫζεηο γηα ηε ρνξάγεζε ππνηξνθέαο 

επέδνζεο νξέδεηαη κε βΪζε ηελ απφιπηε βαζκνινγηθά ζεηξΪ επηηπρέα θαηΪ θζέλνπζα ζεηξΪ, 

αθνχ ιεθζεέ ππφςε φηη :  

1. Οη ππνηξνθέεο επέδνζεο ρνξεγνχληαη κε πξψην θξηηάξην ηελ νηθνλνκηθά θαηΪζηαζε ηνπ 

ηδένπ ηνπ θνηηεηά / εθφζνλ ην κελ εηάζην πξνζσπηθφ ηνπ εηζφδεκα (θαζαξφ θνξνινγεηΫν) 

δελ ππεξβαέλεη 12.000€ θαη ησλ γνλΫσλ ηνπ 53.000€, θαη δεχηεξν θξηηάξην ηελ επέδνζά ηνπ. 

Σν φξην ησλ 53.000€ πξνζαπμΪλεηαη θαηΪ 1500€ γηα θΪζε επηπιΫνλ - πΫξαλ ηνπ ελφο - ηΫθλν, 

εψο θαη ην ηξέην θαη θαηΪ 3.000€ απφ ηΫζζεξα ηΫθλα θαη Ϊλσ.  

2. Γηα ηελ απνλνκά ησλ βξαβεέσλ πνπ ζπλέζηαληαη ζε γξαπηφ δέπισκα θαη ζηε ρνξάγεζε 

ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ησλ 293,47€ ιακβΪλεηαη ππφςε κφλν ε επέδνζε ηνπ θνηηεηά / πνπ 

ηνλ θαηαηΪζζεη ζηελ πξψηε θαηΪ βαζκνινγηθά ζεηξΪ επηηπρέαο ζΫζε. Φνηηεηάο  πνπ ε βαζ-

κνινγέα ηνπ ηνλ θαηαηΪζζεη πξψην ζηηο ΓεληθΫο ΒμεηΪζεηο εηζαγσγάο θαη επέδνζεο ζηα εμΪ-

κελα ζπνπδψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ Ϋηνπο (εμαηξνπκΫλνπ ηνπ αξηζηνχρνπ απν-

θνέηνπ) εέλαη δπλαηφλ λα ιΪβεη θαη ηελ ππνηξνθέα επέδνζεο (1467,35€), εθφζνλ πιεξνέ θαη 

ηνπο φξνπο ησλ νηθνλνκηθψλ εηζνδεκΪησλ. 

 

Αελ ρνξεγεέηαη ππνηξνθέα παξΪ κφλν ηηκεηηθφο ηέηινο ζηνπο θνηηεηΫο πνπ :  

 

(α) Σν εηάζην πξνζσπηθφ ηνπο εηζφδεκα θαζψο θαη ησλ γνλΫσλ ηνπο ππεξβαέλεη ην πνζφ 

πνπ πξνβιΫπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ ΜΫξνπο Ώ΄ Κεθ. 2 ησλ Καλνληζκψλ.  

(β) Βέλαη θΪηνρνη Ϊιινπ πηπρένπ ά  

(γ) Οκνγελεέο ππφηξνθνη ηνπ ΕΚΤ. 

 

Αελ ρνξεγεέηαη βξαβεέν παξΪ κφλν ηηκεηηθφο ηέηινο ζηνπο θνηηεηΫο πνπ : (α) Βέλαη θΪηνρνη 

Ϊιινπ πηπρένπ, (β) Βέλαη Οκνγελεέο ππφηξνθνη ηνπ Ε.Κ.Τ. 

ε πεξέπησζε απφιπηε ηζνβαζκέαο γηα ηελ θΪιπςε ηεο ηειεπηαέαο ά ησλ ηειεπηαέσλ ζΫζεσλ 

ππνηξνθηψλ επέδνζεο, ε ππνηξνθέα ρνξεγεέηαη ζε εθεέλνλ πνπ Ϋρεη ην ρακειφηεξν πξνζσ-

πηθφ θαη νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. Πιάξεο ππνηξνθέα ρνξεγεέηαη ζηνπο θνηηεηΫο / ζπνπδαζηΫο 

ησλ νπνέσλ θαη ηα δεινχκελα πξνζσπηθΪ θαη νηθνγελεηαθΪ εηζνδάκαηα εέλαη απνιχησο έζα. 

(Δ ππνβνιά ζρεηηθψλ απνδεηθηηθψλ θξέλεηαη αλαγθαέα). 

 

ΜΒΡΟ ΐ΄ - ΟΑΔΓΕΒ 

Οη ππνςάθηνη γηα ππνηξνθέα επέδνζεο θαη βξαβεένπ θαινχληαη, κε βΪζε ηελ απφιπηε βαζ-

κνινγηθά ζεηξΪ επηδφζεσο, λα ππνβΪινπλ ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο ά ηεο ρνιάο -κΫζα 

ζε εχινγε πξνζεζκέα- ηα εμάο δηθαηνινγεηηθΪ :  

α) Ώέηεζε-Αάισζε θαη εηδηθφ κεραλνγξαθεκΫλν δειηέν ηνπ Ε.Κ.Τ.  

β) Βθθαζαξηζηηθφ ζεκεέσκα ηεο αξκφδηαο Οηθνλνκηθάο Βθνξέαο κφλν γηα ηηο ππνηξνθέεο 

(πξσηφηππν ά επηθπξσκΫλν θσηναληέγξαθν) γηα ην πξνζσπηθφ θαη νηθνγελεηαθφ θνξνινγε-

ηΫν εηζφδεκα ηνπ θνηηεηά θαη ησλ γνλΫσλ ηνπ, ηνπ πξνεγνχκελνπ Ϋηνπο, ά βεβαέσζε φηη δελ 

ππνρξενχληαη ζε ππνβνιά θνξνινγηθάο δάισζεο.  

γ) Τπεχζπλε Αάισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φηη ην πνζφ ησλ 293,47€ ηνπ βξαβεένπ ζα δηαηεζεέ 

γηα ηελ αγνξΪ βηβιέσλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ θνηηεηά. Δ Γξακκαηεέα Ϋρεη ην δηθαέ-

σκα λα δεηάζεη επηπιΫνλ ζηνηρεέα εθφζνλ ζεσξεέ φηη ζεκειηψλνπλ ην δηθαέσκα ηνπ θνηηεηά 

λα ιΪβεη ηελ ππνηξνθέα επέδνζεο ά ην βξαβεέν. 
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ΜΒΡΟ Γ΄ - ΤΠΟΐΟΛΔ ΠΡΟΣΏΒΧΝ ΣΟ Ε.Κ.Τ. 

Δ Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο εθδέδεη αλαθνέλσζε ζρεηηθά κε ηε ρνξάγεζε ππνηξνθηψλ θαη 

βξαβεέσλ θαη νξέδεη εχινγε πξνζεζκέα (φρη κηθξφηεξε ησλ 30 εκεξψλ) γηα ηελ ππνβνιά δηθα-

ηνινγεηηθψλ απφ ηνπο θνηηεηΫο κε βΪζε ηελ απφιπηε βαζκνινγηθά ζεηξΪ επηδφζεσο.  

Οη ηειηθνέ πέλαθεο ησλ ππνςεθέσλ ππνηξφθσλ, ππνγεγξακκΫλνη απφ ηνλ Πξφεδξν Σκάκα-

ηνο, πξΫπεη λα πεξηΫιζνπλ ζην Ε.Κ.Τ. ην αξγφηεξν σο ηελ εκεξνκελέα πνπ πξνθαζνξέδεηαη κε 

ην εηδηθφ δηαβηβαζηηθφ Ϋγγξαθφ ηνπ, ζπλνδεπφκελνη κφλν απφ ηα κεραλνγξαθηθΪ δειηέα.  

Οη επηηαγΫο (δέγξακκεο) απνζηΫιινληαη ζηηο δηεπζχλζεηο ησλ δηθαηνχρσλ φπσο δειψζεθαλ 

ζηα κεραλνγξαθηθΪ ηνπο δειηέα. ΚΪζε παξΪιεηςε π.ρ. αξηζκνχ ηαπηφηεηαο, ηαρπδξνκηθνχ 

θψδηθα θ.ιπ. Ϋρεη σο ζπλΫπεηα ηε κε Ϋθδνζε ηεο επηηαγάο ά ηνπ γξαπηνχ δηπιψκαηνο.  

ΜεηΪ ηε ιάμε ηεο αλαηξεπηηθάο πξνζεζκέαο δελ γέλνληαη δεθηνέ -αλεμαξηάησο ιφγνπ- απφ ην 

Ε.Κ.Τ. πέλαθεο ππνςεθέσλ, ελψ νη αθΪιππηεο πξνγξακκαηηζκΫλεο ζΫζεηο απηφκαηα θαη νξηζ-

ηηθΪ αλαθαινχληαη. Σπρφλ επέ κΫξνπο δεηάκαηα πνπ εέλαη ελδερφκελν λα αλαθχςνπλ, ξπζκέ-

δνληαη απφ ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ε.Κ.Τ. 

 
6.6 ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΑΚΖ ΛΔΥΖ 

Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία 

Τγεηνλνκηθά πεξέζαιςε δηαθηνχληαη νη πξνπηπρηαθνέ θαη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο, εκεδαπνέ, 

νκνγελεέο θαη αιινδαπνέ γηα δηΪζηεκα έζν πξνο ηα Ϋηε θνέηεζεο πνπ πξνβιΫπνληαη σο ειΪ-

ρηζηε δηΪξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ά κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, αληέζηνηρα, ελφο Σκάκαηνο, 

πξνζαπμεκΫλν θαηΪ ην άκηζπ. ΠξνθεηκΫλνπ γηα ην ηειεπηαέν Ϋηνο ζπνπδψλ, ε πεξέζαιςε 

παξαηεέλεηαη θαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπ αθαδεκατθνχ Ϋηνπο κΫρξη 31 Αεθεκβξένπ, γηα φζνπο δελ 

Ϋρνπλ ιΪβεη ηνλ ηέηιν ζπνπδψλ ηνπο κΫρξη ηφηε. Δ πγεηνλνκηθά πεξέζαιςε ησλ θνηηεηψλ πε-

ξηιακβΪλεη : α) Εαηξηθά εμΫηαζε, β) Ννζνθνκεηαθά εμΫηαζε, γ) Φαξκαθεπηηθά πεξέζαιςε, δ) 

ΠαξαθιηληθΫο εμεηΪζεηο, ε) ΒμΫηαζε ζην ζπέηη, ζη) Σνθεηνχο, δ) Φπζηνζεξαπεέεο, ε) Οδνληη-

αηξηθά πεξέζαιςε, ζ) ΟξζνπεδηθΪ εέδε.  

ΏλαιπηηθΪ ε Τγεηνλνκηθά πεξέζαιςε παξΫρεηαη ζηνπο θνηηεηΫο σο εμάο: 
Ιαηξηθή εμέηαζε 

Ο θνηηεηάο πνπ Ϋρεη αλΪγθε ηαηξηθάο πεξέζαιςεο κπνξΫη λα πξνζΫξρεηαη θαζεκεξηλΪ ηηο 

εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη ψξεο ζηα ηαηξεέα ηηο Τγεηνλνκηθάο Τπεξεζέαο ηεο Παλεπηζηεκηαθάο 

ΛΫζρεο, πξνζθνκέδνληαο ην θνηηεηηθφ βηβιηΪξην πεξέζαιςεο (Φ.ΐ.Π.). Σν βηβιηΪξην απηφ 

δέλεηαη ζην ζπνπδαζηά θαηΪ ηελ εγγξαθά ηνπ ζην Σκάκα θαη αλαλεψλεηαη θΪζε ρξφλν απφ 

ηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο.  
Ννζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε 

Δ Ννζνθνκεηαθά πεξέζαιςε παξΫρεηαη ζηα ΝνζειεπηηθΪ Εδξχκαηα Ν.Π.Α.Α. θαη θαηΪ πξνηέ-

κεζε ζηηο ΠαλεπηζηεκηαθΫο ΚιηληθΫο ζε ΐ‘ ζΫζε θαη ππνινγέδεηαη κε βΪζε ην ηηκνιφγην πνπ 

ηζρχεη θΪζε θνξΪ γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιάινπο. Δ πεξέζαιςε απηά κπνξεέ λα παξαζρε-

ζεέ θαη ζε ΝνζειεπηηθΪ Εδξχκαηα Ν.Π.Ε.Α. ά ζε ΕδησηηθΫο ΚιηληθΫο, ζε πεξέπησζε πνπ ζηα 

Εδξχκαηα ηνπ Αεκνζένπ ππΪξρεη Ϋιιεηςε θιέλεο, φηαλ ην πεξηζηαηηθφ θξηζεέ επεέγνλ. ηελ 

πεξέπησζε απηά θαηαβΪιινληαη ηα αληέζηνηρα λνζάιεηα ηεο ζΫζεο ΐ‘ ζε ΝνζειεπηηθΪ Εδξχ-

καηα Ν.Π.Α.Α. Δ εηζαγσγά ζηα αλσηΫξσ Εδξχκαηα γέλεηαη, αθνχ πξνεγνπκΫλσο ν θνηηεηάο 

εθνδηαζζεέ κε ην αλΪινγν εηζηηάξην απφ ηελ Τγεηνλνκηθά Τπεξεζέα ηεο Παλεπηζηεκηαθάο 

ΛΫζρεο.  

Δ δηαδηθαζέα απηά κπνξεέ λα παξαθακθζεέ : α) φηαλ ηα γξαθεέα ηεο Τπεξεζέαο αξγνχλ θαη 

β) φηαλ ην πεξηζηαηηθφ θξηζεέ επεέγνλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηΫο πξΫπεη, κΫζα ζε δχν 
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θαη‘αλψηαην φξην εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ ηελ εηζαγσγά, λα εηδνπνηεζεέ ε Τγεηνλνκηθά Τπε-

ξεζέα  ηεο Παλεπηζηεκηαθάο ΛΫζρεο  απφ ηνλ αζζελά ά απφ θΪπνηνλ νηθεέν ηνπ ά απφ ην 

Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα, πξνθεηκΫλνπ ν αξκφδηνο ηαηξφο ηεο ΛΫζρεο λα απνθαλζεέ γηα ην επεέ-

γνλ ηεο πεξέπησζεο. ε πεξέπησζε κε αλαγγειέαο θαη κε πηζηνπνέεζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο 

εηζαγσγάο ηνπ, εθ κΫξνπο ηαηξνχ ηεο Τγεηνλνκηθάο  Τπεξεζέαο, ε δαπΪλε βαξχλεη εμ νινθ-

ιάξνπ ην θνηηεηά. ηαλ φκσο ππΪξρνπλ πεξηζηαηηθΪ, θαηΪ ηα νπνέα νη θνηηεηΫο εηζΪγνληαη 

ζην Ννζνθνκεέν ζε θσκαηψδε θαηΪζηαζε ά βαξηΪ ςπρηθά δηΫγεξζε, επεηδά πξφθεηηαη γηα 

πεξηπηψζεηο αλσηΫξαο βέαο, ην παξαπΪλσ αλαθεξφκελν ρξνληθφ φξην γηα ελεκΫξσζε ηεο 

Τγεηνλνκηθάο Τπεξεζέαο αξρέδεη απφ ηφηε πνπ Ϋιεμε ε πεξέπησζε αλσηΫξαο βέαο (Ώπφθαζε 

Πξπηαληθνχ πκβνπιένπ ηεο 7.2.85). 
Φαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε 

Οη ζπληαγΫο αλαγξΪθνληαη ζην Φ.ΐ.Π. θαη ρνξεγνχληαη : 1) απφ ηνπο ηαηξνχο ηεο Τγεηνλνκη-

θάο Τπεξεζέαο ηεο Παλεπηζηεκηαθάο ΛΫζρεο, 2) απφ ηνπο ηαηξνχο Ννζειεπηηθψλ ΕδξπκΪησλ 

θαη 3) απφ ηδηψηεο ηαηξνχο. Γηα ηνπο πεξηπηψζεηο 2 θαη 3 πξΫπεη, κΫζα ζε δχν θαη‘ αλψηαην 

φξην εξγΪζηκεο εκΫξεο  απφ ηελ Ϋθδνζά ηεο, λα ζεσξεζεέ ε ζπληαγά απφ ηνπο ηαηξνχο ηεο 

Τγεηνλνκηθάο Τπεξεζέαο ηεο Παλεπηζηεκηαθάο ΛΫζρεο, αιιηψο δελ εέλαη εθηειεζηά. Δ ζπληα-

γά πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη κε ζαθάλεηα ην νλνκαηεπψλπκν, ην Σκάκα, ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ 

ηνπ θνηηεηά, ηε γλσκΪηεπζε ηεο πΪζεζεο, ηελ εκεξνκελέα, ηελ ππνγξαθά θαη ηε ζθξαγέδα 

ηνπ ηαηξνχ. Οη ζπληαγΫο εθηεινχληαη ζηα ζπκβεβιεκΫλα θαξκαθεέα, ν δε ελδηαθεξφκελνο 

ππνγξΪθεη ηε ζπληαγά κε ηελ παξαιαβά ησλ θαξκΪθσλ.  
Παξαθιηληθέο Δμεηάζεηο 

Γέλνληαη ζην κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηάξην ηεο Εαηξηθάο ρνιάο ά ζηα εξγαζηάξηα ησλ Ννζειε-

πηηθψλ ΕδξπκΪησλ ηνπ Αεκνζένπ ά ζηα εξγαζηάξηα ησλ Ννζειεπηηθψλ ΕδξπκΪησλ Εδησηηθνχ 

Αηθαένπ, κεηΪ απφ παξαπνκπά ησλ θνηηεηψλ απφ ηελ Τγεηνλνκηθά Τπεξεζέα ηεο Παλεπηζ-

ηεκηαθάο ΛΫζρεο. Δ πιεξσκά γέλεηαη κε βΪζε ην ηηκνιφγην ησλ δεκνζέσλ ππαιιάισλ.  
Δμέηαζε ζην πίηη 

ηαλ ε θαηΪζηαζε ηνπ αζζελνχο θαζηζηΪ δπζρεξά ηε κεηΪβαζά ηνπο ζην ηαηξεέν, κπνξεέ λα 

θαιΫζεη θαηΪ ηηο εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη ψξεο ηαηξφ ηεο Τγεηνλνκηθάο Τπεξεζέαο ηεο Παλεπηζ-

ηεκηαθάο ΛΫζρεο ζην ζπέηη ηνπ. Ώλ ν ηαηξφο αδπλαηεέ λα κεηαβεέ ζην ζπέηη ηνπ αζζελνχο ά ηα 

γξαθΫηα ηεο Τπεξεζέαο αξγνχλ, θαη εθφζνλ ε θαηΪζηαζε ηνπ αζζελνχο ην επηβΪιιεη, ν αζ-

ζελάο κπνξεέ λα εηζαρζεέ ζην εθεκεξεχνλ Ννζνθνκεέν ά ζε Εδησηηθά Κιηληθά. ηελ πεξέπησ-

ζε απηά αθνινπζεέηαη ε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη ζηελ ελφηεηα β‘ (λνζνθνκεηαθά πεξέ-

ζαιςε).  
Σνθεηνί 

ε πεξέπησζε θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ ά θαηζαξηθάο ηνκάο, εθηφο απφ ηελ θΪιπςε ησλ δαπα-

λψλ λνζειεέαο, εθφζνλ  απηά Ϋγηλε ζε Παλεπηζηεκηαθά Κιηληθά ά Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα 

Ν.Π.Α.Α., παξΫρεηαη ζηηο θνηηάηξηεο επέδνκα ηνθεηνχ, έζν κε ην επέδνκα πνπ παξΫρεηαη ζην-

πο δεκφζηνπο ππαιιάινπο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θνηηάηξηα δελ παέξλεη επέδνκα ά 

βνάζεκα απφ Ϊιιε πεγά ε έδηα ά ν ζχδπγφο ηεο.  
Φπζηνζεξαπείεο 

Οη θπζηνζεξαπεέεο εθηεινχληαη ζε θπζηνζεξαπεπηάξηα ησλ Ννζειεπηηθψλ ΕδξπκΪησλ ηνπ 

Αεκνζένπ ά ησλ Ν.Π.Ε.Α., χζηεξα απφ παξαπνκπά ηνπ αζζελνχο απφ ηελ Τγεηνλνκηθά Τπε-

ξεζέα. Ο θνηηεηάο πνπ Ϋρεη αλΪγθε θπζηνζεξαπεέαο απφ αηχρεκα ά Ϊιιε αζζΫλεηα ππνβΪι-

ιεη ζηελ Τγεηνλνκηθά Τπεξαζέα αέηεζε κε ζρεηηθά γλσκΪηεπζε ηνπ ζεξΪπνληνο ηαηξνχ. Γηα 

ηνπο θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηφο καο παξΫρνληαη εηδηθΫο θπζηθνζεξαπεπηηθΫο ππεξεζέεο (Εζκάλεο 
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8, ηει.210-9768209, Βπηζηεκνληθφο ΤπΫπζπλνο: Καζεγεηάο πχξνο Ώζαλαζφπνπινο). 
Οδνληηαηξηθή Πεξίζαιςε 

Οδνληηαηξηθά πεξέζαιςε παξΫρεηαη ζην Οδνληξηαηξεέν ηεο Τγεηνλνκηθάο Τπεξεζέαο. Δ πε-

ξέζαιςε αθνξΪ ζεξαπεπηηθΫο εξγαζέεο θαη φρη πξνζζεηηθΫο θαη νξζνδνληηθά, εέλαη δε αλΪιν-

γε κε εθεέλε ησλ δεκνζέσλ ππαιιάισλ.  
Οξζνπεδηθά Δίδε 

Δ δαπΪλε γηα νξζνπεδηθΪ εέδε θαιχπηεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο 

δεκφζηνπο ππαιιάινπο θαη κφλν ζηελ πεξέπησζε πνπ ε αλΪγθε πξνΫξρεηαη απφ αζζΫλεηα ά 

αηχρεκα. ηελ πεξέπησζε απηά ν θνηηεηάο ππνβΪιιεη αέηεζε, κε ζρεηηθά γλσκΪηεπζε νξζν-

πεδηθνχ ηαηξνχ, ε νπνέα εμεηΪδεηαη απφ ηελ Τγεηνλνκηθά Τπεξεζέα πνπ απνθαέλεηαη ζρεηηθΪ.  
Γαπάλεο πνπ δελ Καιχπηνληαη απφ ηελ Ιαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε 

Δ πγεηνλνκηθά πεξέζαιςε ησλ θνηηεηψλ δελ πεξηιακβΪλεη ηηο εμάο δαπΪλεο: γηα αθνπζηηθΪ 

βαξπθνταο, ζηνηρεηψδε θΪξκαθα, ηαηξηθΪ εξγαιεέα θαη φξγαλα, δηνξζσηηθνχο θαθνχο πΪλσ 

απφ ην πνζφ ησλ 3.000δξρ., θαθνχο επαθάο πΪλσ απφ ην πνζφ ησλ 10.000δξρ., ζθειεηφ 

πΪλσ απφ ην πνζφ ησλ 5.000δξρ., θαιιπληηθΪ, ινπηξνζεξαπεέεο, ακνηβά απνθιεηζηηθάο 

λνζνθφκνπ θαη πιαζηηθΫο εγρεηξάζεηο. ρεηηθΪ κε ηε ρνξάγεζε δηνξζσηηθψλ θαθψλ, θαθψλ 

επαθάο θαη ζθειεηνχ δηεπθξηλέδεηαη φηη νη θνηηεηΫο (πξνπηπρηαθνέ θαη κεηαπηπρηαθνέ) Ϋρνπλ 

δηθαέσκα, θαη εθφζνλ ζεσξεέηαη απαξαέηεηε ε αιιαγά θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ αξκφδηνπ ηαηξνχ, 

γηα Ϋλα δεπγΪξη δηνξζσηηθψλ θαθψλ θΪζε ρξφλν, θαθψλ επαθάο θΪζε δχν ρξφληα θαη ζθειε-

ηνχ εθΪπαμ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.  
Δθινγή Αζθαιηζηηθνχ Φνξέα 

ε πεξέπησζε πνπ ν θνηηεηάο δηαθηνχηαη Ϊκεζα ά Ϋκκεζα πεξέζαιςε απφ Ϊιιν αζθαιηζηηθφ 

θνξΫα, κπνξεέ λα επηιΫμεη ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξΫα πνπ πξνηηκΪεη, θΪζε παλεπηζηεκηαθφ Ϋηνο 

κε ππεχζπλε δάισζε. ε πεξέπησζε πνπ ν αζθαιηζηηθφο θνξΫαο, ηνλ νπνέν Ϋρεη επηιΫμεη ν 

θνηηεηάο, θαιχπηεη κφλν ηελ λνζνθνκεηαθά θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθά πεξέζαιςε ά κΫξνο ηεο 

δαπΪλεο λνζειεέαο, ε Παλεπηζηεκηαθά ΛΫζρε θαιχπηεη ηελ ππφινηπε δαπΪλε, ζχκθσλα κε 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξΪ ηε λνζνθνκεηαθά πεξέζαιςε. 
Σφπνο Παξνρήο Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο 

Δ πεξέζαιςε παξΫρεηαη κΫζα ζηελ Βιιεληθά ΒπηθξΪηεηα θαη εηδηθφηεξα : α) ζηνπο θνηηεηΫο 

ζηελ Ϋδξα ηνπ Ώ.Β.Ε., β) ζηνπο θνηηεηΫο πνπ κεηΫρνπλ ζε παλεπηζηεκηαθΫο εθδξνκΫο ά θΪλν-

πλ πξαθηηθά εμΪζθεζε ά εθπνλνχλ δηαηξηβά ά ζηνλ ηφπν πνπ Ϋιαβε ρψξα ην πεξηζηαηηθφ, γ) 

ζηνπο θνηηεηΫο πνπ βξέζθνληαη εθηφο Ϋδξαο ηνπ νηθεένπ Ώ.Β.Ε. θαη εθφζνλ ην πεξηζηαηηθφ 

θξέλεηαη επεέγνλ. ηελ πεξέπησζε απηά ν θνηηεηάο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα γλσξέζεη ζηελ 

Τγεηνλνκηθά Τπεξεζέα ηεο Παλεπηζηεκηαθάο Τπεξεζέαο ηελ θαηΪζηαζά ηνπ κΫζα ζηηο δχν 

επφκελεο εξγΪζηκεο εκΫξεο. Γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δαπΪλεο εθηφο ησλ Ϊιισλ δηαθηνινγεηηθψλ 

απαηηεέηαη βεβαέσζε ηαηξνχ ηνπ Αεκνζένπ (Ννζνθνκεένπ – Ώγξνηηθνχ Εαηξεένπ), θαζψο θαη 

Ϋγθξηζε ηνπ ΟξγΪλνπ πνπ δηνηθεέ ηελ Παλεπηζηεκηαθά ΛΫζρε. 
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IΑΣΡΔΙΟ 

 

 
Μεηάβαζε Αζζελνχο Φνηηεηή ζην Δμσηεξηθφ 

ε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο ησλ θνηηεηψλ πνπ πΪζρνπλ απφ ζνβαξφηεξν λφζεκα, ε δηΪγλσ-

ζε θαη ε ζεξαπεέα ηνπ νπνένπ δελ κπνξεέ λα γέλεη ζηελ ΒιιΪδα , χζηεξα απφ γλσκΪηεπζε 

Αηεπζπληά Κιηληθάο Παλεπηζηεκηαθψλ Ννζειεπηηθψλ ΕδξπκΪησλ Αεκνζένπ θαη Ν.Π.Ε.Α.  θαη 

χζηεξα απφ ζρεηηθά εηζάγεζε ηεο Τγεηνλνκηθάο Τπεξεζέαο θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Α.. ηνπ 

Σκάκαηνο, ζην νπνέν ν θνηηεηάο θνηηΪ, παξαπΫκπνληαη ζηελ αξκφδηα Βπηηξνπά  ηνπ Τπνπξ-

γεένπ Τγεέαο θαη Πξφλνηαο γηα ηελ ηειηθά Ϋγθξηζε κεηΪβαζεο ζην εμσηεξηθφ.  
Τπνρξεσηηθή Τγεηνλνκηθή Δμέηαζε 

Οη κεηεγγξαθφκελνη απφ ην εμσηεξηθφ θνηηεηΫο ππνρξεψλνληαη ζηηο εμάο ηαηξηθΫο εμεηΪζεηο, 

νη νπνέεο παξΫρνληαη δσξεΪλ απφ ηελ Τγεηνλνκηθά Τπεξεζέα : (1) Ώθηηλνινγηθά, (2) Παζν-

ινγηθά, (3) Αεξκαηνινγηθά. Οη ππφινηπνη θνηηεηΫο πνπ αλαλεψλνπλ κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν 

ηελ εγγξαθά ηνπο, θαζψο θαη νη κεηεγγξαθφκελνη  απφ Ϊιια Ώ.Β.Ε. θαη νη θαηαηαζζφκελνη 

πηπρηνχρνη ΏλσηΫξσλ θαη ΏλσηΪησλ ρνιψλ, ππνβΪιινληαη θΪζε ρξφλν ζε αθηηλνινγηθά 

εμΫηαζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πγεέαο ηνπο. Δ Τγεηνλνκηθά Τπεξεζέα ζηεγΪδεηαη ζηνλ 

Ώ‘ φξνθν ηεο Παλ/θάο ΛΫζρεο.(Σει.210-3628200). 
 

 ΙΣΙΖ ΦΟΙΣΖΣΧΝ 

Δ δηαδηθαζέα δηΪζεζεο, νη πξνζεζκέεο Ϋθδνζεο θαζψο θαη ε δηΪξθεηα ησλ θαξηψλ δσξεΪλ 

ζέηεζεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θνηηεηψλ ηνπ ΣΒΦΏΏ γηα θΪζε Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο, νξέδνλ-

ηαη κε ζρεηηθά αλαθνέλσζε. 

1)Οη πξνπηπρηαθνέ θνηηεηΫο πνπ Ϋρνπλ εληαρζεέ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ Σκάκαηνο ζα 

ππνβΪινπλ απιά αέηεζε ζην Σκάκα έηηζεο Φνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ (ΕππνθξΪηνπο 15), 

ρσξέο ζεψξεζε απφ ηε Γξακκαηεέα καδέ κε δχν θσηνγξαθέεο θαη ηε θνηηεηηθά ηνπο ηαπηφηεηα 

(ηξέπηπρν). 

2) Οη Μεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο ζα ππνβΪινπλ ζην Σκάκα έηηζεο Φνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκέ-

νπ, αέηεζε ζεσξεκΫλε απφ ηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο θαη βεβαέσζε γηα ην α‘ Ϋηνο εγγξα-

θάο θαη ηε δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ καδέ κε δχν θσηνγξαθέεο.  
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3) Οη θνηηεηΫο πνπ Ϋξρνληαη ζην Σκάκα καο κε ην Πξφγξακκα «ERASMUS» ζα ππνβΪινπλ 

ζην Σκάκα έηηζεο Φνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ, βεβαέσζε ηνπ αξκφδηνπ γξαθεένπ 

«ERASMUS» (πξσηφηππε) θαη βεβαέσζε γηα ηα Ϋηε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο θαη ην Ϋηνο Ώ‘ Ϋγγξα-

θεο.  

ΑσξεΪλ ζέηηζε δηθαηνχληαη, νη πξνπηπρηαθνέ θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο, γηα δηΪζηεκα έζν πξνο 

ηα Ϋηε θνέηεζεο, πνπ πξνβιΫπνληαη σο ειΪρηζηε δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο πξν-

ζαπμεκΫλα θαηΪ 2 Ϋηε, νη Μεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο – ππνςάθηνη ΑηδΪθηνξεο, θαζ‘φιε ηε δηΪξ-

θεηα ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ ηνπο θαη κΫρξη ηε ζπκπιάξσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ κΫγηζ-

ηνπ ρξφλνπ απηνχ, πνπ αλαγξΪθεηαη ζηε ζεσξεκΫλε απφ ηε Γξακκαηεέα αέηεζε, ελψ νη ππφ-

ινηπεο θαηεγνξέεο θνηηεηψλ, κΫρξη ηε ζπκπιάξσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ δηΪξθεηαο 

ηνπ ΠξνγξΪκκαηφο ηνπο, πνπ ζα αλαγξΪθεηαη ζηε ζρεηηθά βεβαέσζε ηεο Γξακκαηεέαο 

ζνη θνηηεηΫο δελ Ϋρνπλ θΪξηα ζέηηζεο, κπνξνχλ λα ζηηέδνληαη ζηα θνηηεηηθΪ εζηηαηφξηα, 

πιεξψλνληαο 4 επξψ εκεξεζέσο, γηα 2 γεχκαηα (κεζεκΫξη – βξΪδπ). 

Σν Σκάκα έηηζεο Φνηηεηψλ, ιεηηνπξγεέ θαζεκεξηλΪ απφ ηηο 9.30π.κ. κΫρξη ηηο 12.30κ.κ., ζηνλ 

4ν φξνθν ηεο Παλεπηζηεκηαθάο ΛΫζρεο, ΕππνθξΪηνπο 15, Ώζάλα. 

 
ΣΔΓΑΖ 

Οη θνηηεηΫο πνπ επηζπκνχλ λα ππνβΪινπλ αέηεζε γηα ζηΫγαζε κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 

ζηελ Γξακκαηεέα ηεο Ώ‘ Φνηηεηηθάο Βζηέαο Οδφο Οχιαθ ΠΪικε Ειέζζηα. Σει. 210-7258723. 

Οη εκεξνκελέεο γηα ηελ ππνβνιά αηηάζεσλ νξέδνληαη κε ζρεηηθά αλαθνέλσζε.  
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7. UNDERGRADUATE PROGRAMME 

7.1 DEPARTMENT OF SPORT MEDICINE & BIOLOGY OF EXERCISE (ΒΑ) 

 COMPULSORY COURSES (Τπ) ECTS 

AB-101Τπ Functional Human Anatomy * 6 

AB- 102Τπ Human Physiology *  6 

AB- 201Τπ Ergophysiology * 6 

AB- 202Τπ Ergometry 4 

AB- 301Τπ Sport Physical Therapy  4 

AB- 302Τπ Sport Biomechanics * 6 

AB- 303Τπ Sport Medicine 4 

   

 ELECTIVE COURSES (Βπ) ECTS 

Aΐ- 111Βπ Kinesiology 4 

AB- 112Βπ Physiological Regulatory Systems* 4 

AB- 114Βπ Applied Sport Ergophysiology* 4 

AB - 115Βπ Applied Sport Biomechanics*  4 

AB - 117Βπ Talent in Sport: Identification and Preparation Process 4 

AB - 119Βπ Systems Anatomy* 4 

Aΐ - 120Βπ Independent Diving: Physiology & Safety 4 

Aΐ- 121Eπ Hygiene and First Aids 4 

AB- 122Eπ Pathokinesiology 6 

   

 SPECIALIZATION IN 

«FITNESS & HEALTH» (EY) 

ECTS  

Aΐ- 401EY Nutrition 6 

Aΐ- 402EY Growth, Maturity and Exercise* 6 

AB- 403EY Exercise and Women2 4 

AB- 404EY Physical Activity and Aging2    4 

AB- 405EY Exercise, Fitness & Health2 8 

AB- 406EY Ergonomics 6 

AB- 410EY Rehabilitation of Musculoskeletal Dysfunctions2  6 

AB- 412EY Diseases and Exercise 4 

AB- 415EY Guided Practical Exercise1 4 

AB- 417EY Injury Prevention in Exercise*  4 

AB– 419EY Evaluation- Rehabilitation Principles of the Musculoskeletal 

System  

6 

AB- 421EY Exercise Programs for Chronicle Diseases  6 

 

*One hour of the lab classes (laboratory) will be held in the Auditorium (MA) 
1 Co-Instructed by Department of Theoretical Sciences 
2 Compulsory Specialization  Courses  
 

.   
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7.2 DEPARTMENT OF THEORETICAL SCIENCES (ΘΔ) 

 

 COMPULSORY COURSES(Τπ) ECTS 

ΘΒ- 131Τπ History of Physical Education and Sport 4 

ΘΒ- 132Τπ Sport Administration and Management 4 

ΘΒ- 141Τπ Introduction to Sociology  4 

ΘΒ- 142Τπ General Pedagogy  4 

ΘΒ- 143Τπ Introduction to Psychology 4 

ΘΒ- 233Τπ Methods in Sport Research 4 

ΘΒ- 335Τπ Sport Statistics (pr. ΘΒ- 234Τπ)  4 

ΘΒ- 235Τπ Motor Behavior 4 

ΘΒ- 331Τπ Sport Psychology* 4 

ΘΒ- 332Τπ Sport Pedagogy 4 

ΘΒ- 333Τπ Physical Education Didactics 4 

ΘΒ- 334Τπ Sport Sociology  4 

   

 ELECTIVE COURSES (Βπ) ECTS 

ΘΒ- 153Βπ Introduction to Philosophy & Sport Philosophy 4 

ΘΒ- 145Βπ Exercise & Sport for All 4 

ΘΒ- 146Βπ Measurements & Evaluation in Phys. Ed. & Sport 4 

ΘΒ- 147Βπ Informatics in Physical Education  4 

ΘΒ- 148Βπ Music 4 

ΘΒ- 149Βπ Foreign Language (English I) 4 

ΘΒ- 150Βπ Foreign Language (English II) 4 

ΘΒ- 121Βπ Foreign Language (French) 4 

ΘΒ- 122Βπ Camping and Outdoor Recreational Activities 4 

ΘΒ- 123Βπ History of Civilization 4 

ΘΒ- 124Βπ Gender Issues and Sports 4 

ΘΒ- 231Βπ Sport Law (pr. ΘΒ- 231Τπ) 4 

ΘΒ- 232Βπ Introduction to Adapted Physical Education (pr. ΘΒ- 232Τπ) 4 

ΘΒ- 154Βπ Ancient Olympic Games and History of Athletic Art 4 

ΘΒ- 155Βπ Olympic Culture – Education and Sport Ethics 4 

ΘΒ- 156Eπ Olympism: Sociological Approach 4 

   

 SPECIALIZATION IN 

―ADAPTED PHYSICAL EDUCATION‖ (ΠΏ) 

ECTS  

ΘΒ-421ΠΏ Current Issues in Adapted Physical Education 4 

ΘΒ-424ΠΏ Measurement and Evaluation in Adapted Physical Education 4 

ΘΒ-425ΠΏ Growth and Motor Development2 4 

ΘΒ-427ΠΏ Adapted Sport for All and Recreational Activities2 4 

ΘΒ-428ΠΏ Developmental Disabilities- Practice I2  8 

ΘΒ-430ΠΏ Movement and Sensory Disabilities- Practice II2     8 

ΘΒ-432ΠΏ Proprioceptive Neuromuscular Facilitation1 4 

ΘΒ-433ΠΏ Functional Rehabilitation of Movement Disabilities2 4 
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 SPECIALIZATION IN 

―SPORT MANAGEMENT‖ (ΏΑ) 

ECTS  

ΘΒ-435ΏΑ Science of Administration:  General Principles 4 

ΘΒ-436ΏΑ Sport Marketing  4 

ΘΒ-437ΏΑ Labor Relations in Sport 4 

ΘΒ-438ΏΑ Admin. & Management of Sport Facilities 4 

ΘΒ-439ΏΑ Sport Economics 4 

ΘΒ-441ΏΑ International Sport Organizations and Olympic Games Law 4 

ΘΒ-442ΏΑ Organization of Sport Events  4 

ΘΒ-446ΏΑ Organization of Recreational Activities  4 

ΘΒ-447ΏΑ Practice Sessions 4 

*One hour of the lab classes (laboratory) will be held in the Auditorium (MA) 
1Department of Sport Medicine and Biology of Exercise.  .  

² Compulsory Specialization Courses.  
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7.3 DEPARTMENT OF TEAM SPORTS (ΑΠ) 

 COMPULSORY COURSES (Τπ) ECTS 

ΏΠ-153Τπ Soccer  6 

ΏΠ-154Τπ Handball 6 

ΏΠ-352Τπ Basketball (pr. ΏΠ- 253Τπ) 6 

ΏΠ-254Τπ Volleyball 6 

   

 ELECTIVE COURSES (Βπ) ECTS 

ΏΠ- 162Βπ Tennis 6 

ΏΠ- 164Βπ Table Tennis 4 

ΏΠ- 183Βπ Advanced level in Basketball (pr. ΠΒΚ- 253Βπ) 4 

ΏΠ- 185Βπ Advanced level in Volleyball (pr. ΠΒΠ- 245Βπ) 4 

ΏΠ- 187Βπ Advanced level in Handball (pr. ΠΒΥ- 154Βπ) 4 

ΏΠ- 190Βπ Beach Volleyball 4 

ΏΠ- 193Βπ Squash 4 

ΏΠ- 194Βπ Hockey  4 
 
 

 SPECIALIZATION  

IN «BASKETBALL» (KA) 

 

ECTS 

ΏΠ- 470ΚA Technical Analysis of Basketball 8 

ΏΠ- 471ΚA Basketball Training 8 

ΏΠ- 473ΚΏ Special Issues in Basketball 4 

ΏΠ- 479ΚΏ Team Tactics in Basketball 8 

ΏΠ- 480ΚΏ Training Practice in Basketball  8 

   

 SPECIALIZATION IN 

«VOLLEYBALL» (ΠΒ) 

ECTS 

ΏΠ- 470ΠΒ Volleyball Technique 8 

ΏΠ- 471ΠΒ Volleyball Training 8 

ΏΠ- 473ΠΒ Special Issues in Volleyball 4 

ΏΠ- 479ΠΒ Team Tactics in Volleyball 8 

ΏΠ- 480ΠΒ Training Practice in Volleyball  8 

   

 SPECIALIZATION IN  

«HANDBALL» (ΥΒ) 

ECTS 

ΏΠ- 470ΥΒ Technical Analysis in Handball 8 

ΏΠ- 471ΥΒ Handball Training 8 

ΏΠ- 473ΥΒ Special Issues in Handball 4 

ΏΠ- 479ΥΒ Team Tactics in Handball 8 

ΏΠ- 480ΥΒ Training Practice in Handball  8 

   

 SPECIALIZATION IN  

«SOCCER» (ΠΟ) 

ECTS 

ΏΠ- 470ΠΟ Technical Analysis in Soccer 8 

ΏΠ- 471ΠΟ Soccer Training 8 
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ΏΠ- 473ΠΟ Special Issues in Soccer 4 

ΏΠ- 479ΠΟ Team Tactics in Soccer 8 

ΏΠ- 480ΠΟ Training Practice in Soccer  8 

   

 SPECIALIZATION IN  

«TENNIS» (ΏΝ) 

 

ECTS 

ΏΠ- 470ΏΝ Technical Analysis in Tennis 8 

ΏΠ- 471ΏΝ Tennis Training 8 

ΏΠ- 472ΏΝ Teaching Methods in Tennis  8 

ΏΠ- 473ΏΝ Special Issues in Tennis 4 

ΏΠ- 480ΏΝ Training Practice in Tennis  8 
 
 

 SPECIALIZATION IN  

«TABLE TENNIS» (ΒΏ) 

 

ECTS 

ΏΠ- 470ΒΏ Technical Analysis in Table Tennis 8 

ΏΠ- 471ΒΏ Table Tennis Training 8 

ΏΠ- 472ΒΏ Teaching Methods in Table Tennis  8 

ΏΠ- 473ΒΏ Special Issues in Table Tennis 4 

ΏΠ- 480ΒΏ Training Practice in Table  Tennis  8 

   

   

   

 SPECIALIZATION 

IN «BEACH VOLLEYBALL» (ΐΏ) 

ECTS 

ΏΠ- 470ΐΏ Beach Volleyball Technique 8 

ΏΠ- 471ΐΏ Beach Volleyball Training 8 

ΏΠ- 473ΐΏ Special Issues in Beach Volleyball 4 

ΏΠ- 479ΐΏ Team Tactics in Beach Volleyball 8 

ΏΠ- 480ΐΏ Training Practice in Beach Volleyball 8 
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7.4 DEPARTMENT OF GYMNASTICS & DANCE (ΓΥ) 

 

 COMPULSORY COURSES (ΤΠ) ECTS 

ΓΥ- 151Τπ Basic Gymnastics 6 

ΓΥ- 256Τπ Greek Traditional Dance (pr. ΓΥ- 155Τπ) 6 

ΓΥ- 252Τπ Apparatus Gymnastics  6 

ΓΥ- 255Τπ Women‘s Rhythmic Gymnastics  6 

   

 ELECTIVE COURSES (ΒΠ) ECTS 

ΓΥ- 125Βπ Drama Play 4 

ΓΥ- 160Βπ Aerobics  4 

ΓΥ- 172Βπ Creative Movement – Improvisation 4 

ΓΥ- 188Βπ Folk Dances of Other Countries 4 

ΓΥ- 189Βπ Orchestral- Creative Dance  4 

ΓΥ- 190Βπ Trampoline 4 

ΓΥ- 191Βπ Pilates 4 

ΓΥ- 192Βπ Gymnastics for All 4 

ΓΥ- 193Βπ Yoga 4 

   

 

 

SPECIALIZATION IN 

«GREEK TRADITIONAL DANCE» (EX) 

ECTS 

 

ΓΥ- 461EX Dance Analysis and Criticism- Introduction to Aesthetic Mor-

phology 

4 

ΓΥ- 463EX Didactics of Greek Traditional Dance 8 

ΓΥ- 464EX Morphology of Greek Traditional Dance 6 

ΓΥ- 465EX History of Greek Traditional Dance 4 

ΓΥ- 466EX Special Issues in Greek Traditional Dance 6 

ΓΥ- 467EX Ethnochorology 4 

ΓΥ- 468EX Dance Notation 4 
 
 

 SPECIALIZATION IN            

«APPARATUS GYMNASTICS » (ΒΓ) 

ECTS 

ΓΥ- 470 ΒΓ Technical Analysis in Apparatus Gymnastics 8 

ΓΥ- 471 ΒΓ Apparatus Gymnastics Training 8 

ΓΥ- 472 ΒΓ Teaching Methods in Apparatus Gymnastics  8 

ΓΥ- 473 ΒΓ Special Issues in Apparatus Gymnastics 4 

ΓΥ- 480 ΒΓ Training Practice in Apparatus Gymnastics 8 

   

 SPECIALIZATION           

IN «DANCING»(ΟΡ) 

ECTS 

 

ΓΥ- 461ΟΡ Dance in Education 4 

ΓΥ- 462ΟΡ Music and Movement Education  6 

ΓΥ- 463ΟΡ Dance Didactics in Education 6 

ΓΥ- 464ΟΡ Elements of Contemporary Dance 4 

ΓΥ- 465ΟΡ Creative Dance  6 
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ΓΥ- 466ΟΡ Orchestral Special Issues 4 

ΓΥ- 467ΟΡ Traditional Games and Dances from All Over the World 6 

   

 SPECIALIZATION IN               

«WOMEN‘S RHYTHMIC GYMNASTICS» (ΡΓ) 

ECTS 

 

ΓΥ- 470ΡΓ Technical Analysis  in Rhythmic Gymnastics 8 

ΓΥ- 471ΡΓ Rhythmic Gymnastics Training 8 

ΓΥ- 472ΡΓ Teaching Methods in Rhythmic Gymnastics  8 

ΓΥ- 473ΡΓ Special Issues in Rhythmic Gymnastics 4 

ΓΥ- 480ΡΓ Training Practice in Rhythmic Gymnastics  8 
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7.5 DEPARTMENT OF TRACK & FIELD (ΚΑ)  

 COMPULSORY COURSES (Τπ) ECTS 

ΚΏ- 152Τπ Road Events 6 

ΚΏ– 251Τπ Jumping Events 6 

ΚΏ– 351Τπ Athletic Throws 6 

ΚΏ- 352Τπ Muscle Strength Training (pr. ΚΏ- 196Βπ) 6 

ΚΏ– 354Τπ Theory of Athletic Training  4 

   

 ELECTIVE COURSES (Βπ) ECTS 

ΚΏ- 163Βπ Weightlifting 4 

ΚΏ- 165Βπ Shooting 4 

ΚΏ- 167Βπ Equestrian Events  4 

ΚΏ- 175Βπ Fencing 4 

ΚΏ- 176Βπ Mountain Activities 4 

ΚΏ- 178Βπ Wrestling 4 

ΚΏ- 179Βπ Cycling 4 

ΚΏ- 181Βπ Boxing 4 

ΚΏ- 183Βπ Tae kwon do 4 

ΚΏ- 184Βπ Judo 4 

ΚΏ- 185Βπ Skiing 4 

   

 SPECIALIZATION IN 

« ROAD EVENTS» (ΑΡ) 

ECTS 

ΚΏ-470ΑΡ Technical Analysis in Road Events 8 

ΚΏ-471ΑΡ Road Events Training 8 

ΚΏ-472ΑΡ Teaching Methods in Road Events  8 

ΚΏ-473ΑΡ Special Issues in Road Events 4 

ΚΏ-480ΑΡ Training Practice in Road Events  8 

   

 SPECIALIZATION IN  

«JUMPING EVENTS» (ΏΛ) 

ECTS 

 

ΚΏ-470ΏΛ Technical Analysis in Jumping Events 8 

ΚΏ-471ΏΛ Jumping Events Training 8 

ΚΏ-472ΏΛ Teaching Methods in Jumping Events  8 

ΚΏ-473ΏΛ Special Issues in Jumping Events 4 

ΚΏ-480ΏΛ Training Practice in Jumping Events  8 

   

 SPECIALIZATION IN            

« ATHLETIC THROWS» (ΡΕ) 

 

ECTS 

ΚΏ-470ΡΕ Technical Analysis in Athletic Throws 8 

ΚΏ–471ΡΕ Athletic Throws Training 8 

ΚΏ-472ΡΕ Teaching Methods in Athletic Throws 8 

ΚΏ-473ΡΕ Special Issues in Athletic Throws 4 

ΚΏ-480ΡΕ Training Practice in Athletic Throws 8 
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 SPECIALIZATION IN            

«FENCING» (ΞΕ) 

ECTS 

 

ΚΏ-470ΞΕ Technical Analysis in Fencing 8 

ΚΏ-471ΞΕ Fencing Training 8 

ΚΏ-472ΞΕ Teaching Methods in Fencing  8 

ΚΏ-473ΞΕ Special Issues in Fencing 4 

ΚΏ-480ΞΕ Training Practice in Fencing  8 

   

 SPECIALIZATION IN                         

«WEIGHTLIFTING» (Ώΐ) 

ECTS 

 

ΚΏ-470Ώΐ Technical Analysis in Weightlifting 8 

ΚΏ-471Ώΐ Weightlifting Training 8 

ΚΏ-472Ώΐ Teaching Methods in Weightlifting  8 

ΚΏ-473Ώΐ Special Issues in Weightlifting 4 

ΚΏ-480Ώΐ Training Practice in Weightlifting  8 

 

 

 SPECIALIZATION IN                         

«BOXING» (ΠΤ) 

ECTS 

KA-470ΠΤ Technical Analysis in Boxing 8 

KA-471ΠΤ Boxing Training 8 

KA-472ΠΤ Teaching Methods in Boxing  8 

KA-473ΠΤ Special Issues in Boxing 4 

KA-480ΠΤ Training Practice in Boxing  8 

   

 SPECIALIZATION IN 

«WRESTLING» (ΠΏ) 

ECTS 

ΚΏ-470ΠΏ Technical Analysis in Wrestling 8 

KA-471ΠΏ Wrestling Training 8 

KA-472ΠΏ Teaching Methods in Wrestling 8 

KA-473ΠΏ Special Issues in Wrestling 4 

KA-480ΠΏ Training Practice in Wrestling 8 

   

 SPECIALIZATION IN                         

«SKIING» (ΥΕ) 

ECTS 

ΚΏ-470ΥΕ Technical Analysis in Skiing 8 

ΚΏ-471ΥΕ Skiing Training 8 

ΚΏ-472ΥΕ Teaching Methods in Skiing  8 

ΚΏ-473ΥΕ Special Issues in Skiing 4 

ΚΏ-480ΥΕ Training Practice in Skiing  8 

   

 SPECIALIZATION IN                         

«EQUESTRIAN EVENTS» (ΕΠ) 

ECTS 

 

ΚΏ-470ΕΠ Technical Analysis in Equestrian Events 8 

ΚΏ-471ΕΠ Equestrian Events Training 8 
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ΚΏ-472ΕΠ Teaching Methods in Equestrian Events  8 

ΚΏ-473ΕΠ Special Issues in Equestrianism 4 

ΚΏ-480ΕΠ Training Practice in Equestrian Events 8 

   

 SPECIALIZATION IN                         

«TAEKWONDO» (ΕΠ) 

ECTS 

 

ΚΏ-470ΣΚ Technical Analysis in Taekwondo 8 

KA-471TK Taekwondo Training 8 

KA-472TK Teaching Methods in Taekwondo 8 

KA-473TK Special Issues in Taekwondo 4 

KA-480TK Training Practice in Taekwondo 8 
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7.6 DEPARTMENT OF AQUATICS (Τ) 

 COMPULSORY COURSES (Τπ) ECTS 

Τ-352Τπ Swimming 4 

Τ-353Τπ Teaching Swimming and Water Safety 4 

   

 ELECTIVE COURSES (Βπ) ECTS 

Τ-166Βπ Water Skiing 4 

Τ-168Βπ Sailing 4 

Τ-169Βπ Windsurfing 4 

Τ-170Βπ Canoe/ Kayak 4 

Τ-171Βπ Diving 4 

Τ-173Βπ Rowing 4 

Τ-174Βπ Aquatic Lifesaving 4 

Τ-182Βπ Synchronized Swimming 4 

Τ-186Βπ Water Polo 4 

Τ-188Βπ Exercise in Water for Cardiovascular Diseases 4 
 
 

 SPECIALIZATION           

IN «SWIMMING» (ΚΟ) 

ECTS 

Τ-470ΚΟ Technical Analysis in Swimming 8 

Τ-471ΚΟ Swimming Training 8 

Τ-472ΚΟ Teaching Methods in Swimming  8 

Τ-473ΚΟ Special Issues in Swimming 4 

Τ-480ΚΟ Training Practice in Swimming  8 

   

   

 SPECIALIZATION IN            

«ROWING» (ΚΧ) 

ECTS 

 

Τ-470ΚΧ Technical Analysis in Rowing 8 

Τ-471ΚΧ Rowing Training 8 

Τ-472ΚΧ Teaching Methods in Rowing 8 

Τ-473ΚΧ Special Issues in Rowing  4 

Τ-480ΚΧ Training Practice in Rowing 8 

   

 SPECIALIZATION IN            

«WATER POLO» (ΤΑ) 

ECTS 

 

Τ-470ΤΑ Technical Analysis in Water Polo 8 

Τ-471ΤΑ Water Polo Training 8 

Τ-473ΤΑ Special Issues in Water Polo 4 

Τ-479ΤΑ Team Tactics in Water Polo 8 

Τ-480ΤΑ Training Practice in Water Polo  8 
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 SPECIALIZATION IN            

«SYNCHRONIZED SWIMMING» (Κ) 

ECTS 

Τ-470Κ Technical Analysis in Synchronized Swimming 8 

Τ-471Κ Synchronized Swimming Training 8 

Τ-473Κ Special Issues in Synchronized Swimming 4 

Τ-472Κ Teaching Methods in Synchronized Swimming 8 

Τ-480Κ Training Practice in Synchronized Swimming 8 

   

 SPECIALIZATION  

IN «WATER SKIING» 

ECTS 

 

Τ-470Θ Technical Analysis in Water skiing 8 

Τ-471Θ Water skiing Training 8 

Τ-472Θ Teaching Methods in Water skiing 8 

Τ-473Θ Special Issues in Water skiing 4 

Τ-480Θ Training Practice in Water skiing 8 

   

 SPECIALIZATION  

IN «SAILING» (Ε) 

ECTS 

Τ-470Ε Technical Analysis in Sailing 8 

Τ-471Ε Sailing Training 8 

Τ-472Ε Teaching Methods in Sailing 8 

Τ-473Ε Special Issues in Sailing 4 

Τ-480Ε Training Practice in Sailing 8 

   

 SPECIALIZATION IN  

«CANOE/ KAYAK» 

ECTS 

 

Τ-470ΚΚ Technical and Mechanical Analysis in Canoe/ Kayak 8 

Τ-471ΚΚ Canoe/ Kayak Training 8 

Τ-472ΚΚ Teaching Methods in Canoe/ Kayak 8 

Τ-473ΚΚ Special Issues in Canoe/ Kayak 4 

Τ-480ΚΚ Training Practice in Canoe/ Kayak 8 

 

 

 


