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Διζαγωγή  

 

Ζ Σρνιή Ξάιεο  Γ΄ Θαηεγνξίαο είλαη ε βαζηθή Σρνιή γηα ηε ζεκειίσζε 

ησλ απαξαίηεησλ πξνζόλησλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

πξνπνλεηή. Κε βάζε ην ζεκειηαθό απηό ραξαθηήξα ηεο, ην πξόγξακκα 

ζπνπδώλ ηεο Σρνιήο Γ΄ Θαηεγνξίαο έρεη σο θπξίαξρν ζθνπό ηελ 

παξνρή ησλ βαζηθώλ γλώζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνπνλεηηθήο, 

θπξίσο ζε επίπεδν αξραξίσλ αζιεηώλ πάιεο.  

Ζ δνκή ηεο Σρνιήο απνηειείηαη από ηξεηο πεξηόδνπο: 

 ηε δηδαθηηθή 

 ηελ εμεηαζηηθή 

 θαη ηελ πεξίνδν εμαγσγήο απνηειεζκάησλ  

 αθόκα, πξνβιέπεηαη θαη κηα επηπιένλ πεξίνδνο, απηή ηεο 

επαλεμέηαζεο, γηα ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ δελ πέηπραλ ζηηο 

εμεηάζεηο. 

Κε γλώκνλα ηνλ ζθνπό ηεο βαζηθήο απηήο Σρνιήο, ην πξόγξακκα 

ζπνπδώλ απνηειείηαη από καζήκαηα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο, πνπ θαιύπηνληαη ζε ηξηαθόζηεο πελήληα ζπλνιηθά 

δηδαθηηθέο ώξεο: 

Α) Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε, εθαηόλ είθνζη (120) ώξεο  

Β) Ξξαθηηθή εθπαίδεπζε, εθαηόλ νγδόληα (180) ώξεο  

Γ) Ξξαθηηθή άζθεζε, πελήληα (50) ώξεο  

Γ) Αλαπιεξώζεηο  

Δ) Δμεηάζεηο 

ΣΤ) Απνηειέζκαηα 
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Ε) Φνίηεζε 

Κεηά ηελ πξαθηηθή, ηελ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε, ν ππνςήθηνο πξνπνλεηήο ζα πξέπεη: 

 λα κπνξεί λα νλνκαηίζεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ 

αζιήκαηνο 

 λα είλαη ζε ζέζε λα εθηειεί, ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό, ηηο βαζηθέο 

δεμηόηεηεο ηνπ αζιήκαηνο 

 λα κπνξεί λα δηδάμεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο, δεμηόηεηεο θαη ηαθηηθέο 

ηνπ αζιήκαηνο, ζε αξράξηνπο καζεηέο. 
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Α) Τποσπεωηικά μαθήμαηα   

1. Θύθινο/ Τνκέαο 1, Γεληθώλ καζεκάησλ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Κάθημα Γιδάζκων Ώπερ  

1. Αλαηνκία   Γξ.  Φάλνπ Θσλζηαληίλα 12 

2. Φπζηνινγία Γξ. Κήηξνπ Γεσξγία 12 

3. Δξγνθπζηνινγία Γξ. Ιαδαξίδεο Σάββαο 12 

4. Φπζηθνζεξαπεία Γξ. Φάλνπ Θσλζηαληίλα 12 

5. Βηνκεραληθή Γξ. Τζαηαιάο Θεκηζηνθιήο 12 

          ύνολο ωπών:   60 
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1. Κάθημα: Αλαηνκία 

Τπεύθςνορ διδαζκαλίαρ: Γξ. Φάλνπ Θσλζηαληίλα 

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ: 12 ώξεο 

Ώπερ Πεπιεσόμενα μαθήμαηορ 

1η ώπα 

 

Νζηά 

2η ώπα 

 

Φόλδξνη 

 

3η ώπα 

 

Αξζξώζεηο 

 

4η ώπα 

 

Σύλδεζκνη 

 

5η ώπα 

 

Κύεο 

 

6η ώπα 

 

Τέλνληεο 

 

7η ώπα 

 

Θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα 

 

8η ώπα 

 

Θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα 

 

9η ώπα 

 

10η ώπα 

 

11η ώπα 

 

12η ώπα 

 

Θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα 

 

Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

 

Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

 

Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

 

Αμηνιόγεζε  Γξαπηέο εμεηάζεηο.  
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2. Κάθημα: Φπζηνινγία 

Τπεύθςνη διδαζκαλίαρ: Γξ. Κήηξνπ Γεσξγία 

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ: 12 ώξεο 

Ώπερ Πεπιεσόμενα μαθήμαηορ 

1η ώπα 

 

Γεληθέο αξρέο θπζηνινγίαο 

2η ώπα 

 

Θαξδηαγγεηαθό Σύζηεκα 

 

3η ώπα 

 

Δπίδξαζε ηεο άζθεζεο ζην Θαξδηαγγεηαθό Σύζηεκα 

4η ώπα 

 

Κπνζθειεηηθό Σύζηεκα 

 

5η ώπα 

 

Δπίδξαζε ηεο άζθεζεο ζην Κπνζθειεηηθό Σύζηεκα 

6η ώπα 

 

Λεπξηθό Σύζηεκα 

 

7η ώπα 

 

8η ώπα 

 

9η ώπα 

 

10η ώπα 

 

11η ώπα 

 

12η ώπα 

  

Δπίδξαζε ηεο άζθεζεο ζην Λεπξηθό Σύζηεκα 

 

Δπίδξαζε ηεο άζθεζεο ζην Λεπξηθό Σύζηεκα 

 

Δπίδξαζε ηεο άζθεζεο ζην Λεπξηθό Σύζηεκα 

 

Κεηαβνιηθέο νδνί: Αεξόβηνο θαη αλαεξόβηνο 

κεηαβνιηζκόο 

Κεηαβνιηθέο νδνί: Αεξόβηνο θαη αλαεξόβηνο 

κεηαβνιηζκόο 

Κεηαβνιηθέο νδνί: Αεξόβηνο θαη αλαεξόβηνο 

κεηαβνιηζκόο 

Αμηνιόγεζε 

 

Γξαπηέο εμεηάζεηο. 
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3. Κάθημα: Δξγνθπζηνινγία 

Τπεύθςνη διδαζκαλίαρ: Γξ. Τζαηαιάο Θεκηζηνθιήο 

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ:12 ώξεο 

Ώπερ Πεπιεσόμενα μαθήμαηορ 

1η ώπα 

 

Δξγνθπζηνινγία: Βαζηθέο έλλνηεο - Νξηζκνί. 

2η ώπα 

 

Δλεξγεηαθά ζπζηήκαηα (θσζθνξνγόλν ζύζηεκα - 

γιπθνιπηηθό ζύζηεκα - νμεηδσηηθό ζύζηεκα). 

3η ώπα 

 

Ξεγέο κπτθήο ελέξγεηαο - Δλεξγεηαθή νηθνλνκία. 

4η ώπα 

 

Αεξόβηα ηθαλόηεηα. 

5η ώπα 

 

Αλαεξόβηα ηθαλόηεηα-  Κεηαβνιηθέο πξνζαξκνγέο. 

6η ώπα 

 

Λεπξνκπτθή ιεηηνπξγία: Κπτθή δξάζε (ηδηόηεηεο ηνπ 

κπόο, ηύπνο κπτθώλ ηλώλ θ.α.) - Λεπξνκπτθή 

ιεηηνπξγία: Κπτθή απόδνζε(είδε κπτθήο ζπζηνιήο, 

κπτθή δύλακε θαη αληνρή, ηζρύο θ.α.). 

7η ώπα 

 

Λεπξνκπτθέο πξνζαξκνγέο- Κπτθόο θάκαηνο (θεληξηθόο 

θαη πεξηθεξηθόο θάκαηνο, αζθεζηνγελήο κπτθόο πόλνο 

θ.α.). 

8η ώπα 

 

Δξγνθπζηνινγηθή αμηνιόγεζε: Βαζηθέο έλλνηεο - 

Νξηζκνί – Νδεγίεο- Αλζξσπνκεηξία θαη ζύζηαζε κάδαο 

ζώκαηνο 

9η ώπα 

 

10η ώπα 

Αμηνιόγεζε αεξόβηαο ηθαλόηεηαο κε ππνκέγηζηεο θαη 

κέγηζηεο δνθηκαζίεο   

Αμηνιόγεζε δύλακεο (κέγηζηε δύλακε θαη αληνρή ζηε 

δύλακε) θαη ηζρύνο άλσ θαη θάησ άθξσλ. 

11η ώπα 

 

Αμηνιόγεζε θηλεηηθόηεηαο, επθηλεζίαο, ηαρύηεηαο θαη 

ζπληνληζηηθώλ ηθαλνηήησλ  
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12η ώπα 

 

Γέζκεο δνθηκαζηώλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο (Eurofit θ.α.). 

  

Αμηνιόγεζε Γξαπηέο εμεηάζεηο.  
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4. Κάθημα: Φπζηθνζεξαπεία 

Τπεύθςνη διδαζκαλίαρ: Γξ. Φάλνπ Θσλζηαληίλα 

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ: 12 ώξεο 

Ώπερ Πεπιεσόμενα μαθήμαηορ 

1η ώπα 

 

Θεξκνζεξαπεία/θξπνζεξαπεία   (βαζηθέο αξρέο 

εθαξκνγήο) 

2η ώπα 

 

Γηαηάζεηο Η (απηνδηαηάζεηο, ελεξγεηηθέο, βαιιηζηηθέο) 

3η ώπα 

 

Γηαηάζεηο ΗΗ (PNF, πξαθηηθή εθαξκνγή) 

 

4η ώπα 

 

Γηαηάζεηο ΗΗ (PNF, πξαθηηθή εθαξκνγή) 

 

5η ώπα 

 

Κάιαμε Η (πξναγσληζηηθή, πξαθηηθή εθαξκνγή) 

 

6η ώπα 

 

Κάιαμε ΗΗ (απνθαηάζηαζεο, πξαθηηθή εθαξκνγή) 

 

7η ώπα 

 

8η ώπα 

 

9η ώπα 

 

Αζιεηηθέο θαθώζεηο Η (ζιάζεηο, ηελνληίηηδεο, 

δηαρείξηζε) 

Αζιεηηθέο θαθώζεηο Η (ζιάζεηο, ηελνληίηηδεο, 

δηαρείξηζε) 

Αζιεηηθέο θαθώζεηο ΗΗ (δηάζηξεκκα, κελίζθνη, ρηαζηνί) 

 

10η ώπα 

 

11η ώπα 

 

12η ώπα 

Αζιεηηθέο θαθώζεηο ΗΗ (δηάζηξεκκα, κελίζθνη, ρηαζηνί) 

 

Αζιεηηθέο θαθώζεηο ΗΗΗ (θαθώζεηο ώκσλ, θαηάγκαηα, 

εμαξζξήκαηα) 

Αζιεηηθέο θαθώζεηο ΗΗΗ (θαθώζεηο ώκσλ, θαηάγκαηα, 

εμαξζξήκαηα) 

Αμηνιόγεζε 
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5. Κάθημα: Βηνκεραληθή 

Τπεύθςνορ διδαζκαλίαρ: Γξ. Τζαηαιάο Θεκηζηνθιήο 

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ: 12 ώξεο 

Ώπερ Πεπιεσόμενα μαθήμαηορ 

1η ώπα 

 

Δηζαγσγή ζηελ εκβηνκεραληθή (νξηζκόο, πεξηερόκελν, 

πξνζέγγηζε επίιπζεο πξνβιεκάησλ). 

2η ώπα 

 

Βαζηθέο θηλεκαηηθέο (γξακκηθή θαη γσληαθή 

κεηαηόπηζε, ηαρύηεηα, επηηάρπλζε) θαη θηλεηηθέο 

έλλνηεο (δύλακε, ξνπή, ώζεζε, ηζρύο, έξγν θ.α.) γηα 

ηελ αλάιπζε ηεο αλζξώπηλεο θίλεζεο. 

3η ώπα 

 

Σεκαζία θηλεκαηηθώλ θαη θηλεηηθώλ παξακέηξσλ ζε 

βαζηθέο δεμηόηεηεο ηεο πάιεο (πρ. δύλακε, γσλία θαη 

ηαρύηεηα).  

4η ώπα Ηζνξξνπία θαη ζεκαζία ηεο ζηελ πάιε (πρ. θέληξν 

κάδαο ζώκαηνο θαηά ηελ εθηέιεζε ιαβώλ).  

5η ώπα 

 

Κέζνδνη Δκβηνκεραληθώλ κεηξήζεσλ  κε έκθαζε ζηελ 

πάιε Η (ζεσξία + εξγαζηήξην: δηζδηάζηαηε θαη 

ηξηζδηάζηαηε αλάιπζε θίλεζεο, δπλακνκέηξεζε, 

ειεθηξνκπνγξαθία θ.α.). 

6η ώπα 

 

Κέζνδνη Δκβηνκεραληθώλ κεηξήζεσλ  κε έκθαζε ζηελ 

πάιε ΗΗ (ζεσξία + εξγαζηήξην). 

7η ώπα 

 

8η ώπα 

 

9η ώπα 

 

10η ώπα 

 

Κέζνδνη Δκβηνκεραληθώλ κεηξήζεσλ  κε έκθαζε ζηελ 

πάιε ΗΗ (ζεσξία + εξγαζηήξην). 

Δκβηνκεραληθή αλάιπζε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ 

ηεο πάιεο κε έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο. 

Δκβηνκεραληθή αλάιπζε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ 

ηεο πάιεο κε έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο. 

Δκβηνκεραληθή αλάιπζε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ 

ηεο πάιεο κε έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο. 
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11η ώπα 

 

12η ώπα 

 

Δκβηνκεραληθή αλάιπζε δεμηνηήησλ ηεο πάιεο κε 

έκθαζε ζηελ πξόιεςε ηξαπκαηηζκώλ. 

Δκβηνκεραληθή αλάιπζε δεμηνηήησλ ηεο πάιεο κε 

έκθαζε ζηελ πξόιεςε ηξαπκαηηζκώλ. 

  

Αμηνιόγεζε     

Γξαπηέο εμεηάζεηο. 
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2. Θύθινο/ Τνκέαο 2, Γεληθώλ καζεκάησλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κάθημα Γιδάζκων Ώπερ  

1. Θηλεηηθή Κάζεζε Γξ. Ξνιιάηνπ Διηδάλα 12 

2. 
Νξγάλσζε θαη Γηνίθεζε 

Αζιεηηζκνύ 
Γξ. Θνληνγηάλλε Δπαγγειία 12 

3. Αζιεηηθή Χπρνινγία Γξ. Γαιάλεο Δπάγγεινο 12 

4. Αζιεηηθή Ξαηδαγσγηθή 
Γξ. Θξνκκύδαο 

Φαξάιακπνο 
12 

5. Κεζνδνινγία Έξεπλαο 
Γξ.  Θξνκκύδαο 

Φαξάιακπνο 
12 

          ύνολο ωπών:   60 
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1. Κάθημα: Θηλεηηθή Κάζεζε 

Τπεύθςνορ διδαζκαλίαρ: Γξ. Ξνιιάηνπ Διηδάλα 

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ: 12 ώξεο 

Ώπερ Πεπιεσόμενα μαθήμαηορ 

1η ώπα 

 

Δηζαγσγή ζηελ θηλεηηθή κάζεζε.  

 

2η ώπα 

 

Ηθαλόηεηεο θαη ηαμηλόκεζε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ 

3η ώπα 

 

Κεζόδεπζε πιεξνθνξηώλ θαη ιήςε απνθάζεσλ. 

4η ώπα 

 

5η ώπα 

 

6η ώπα 

 

7η ώπα 

 

8η ώπα 

 

9η ώπα 

 

10η ώπα 

 

11η ώπα 

 

12η ώπα 

 

Αμηνιόγεζε 

Σηάδηα κάζεζεο θαη κεηαθνξά κάζεζεο. 

 

Ζ ζπκβνιή ηεο αλαηξνθνδόηεζεο ζηε κάζεζε ησλ 

θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ 

Ζ ζπκβνιή ηεο αλαηξνθνδόηεζεο ζηε κάζεζε ησλ 

θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθή κέηξεζε θαη θηλεηηθή κάζεζε.  

 

Δπηζηεκνληθή κέηξεζε θαη θηλεηηθή κάζεζε.  

 

Δπηζηεκνληθή κέηξεζε θαη θηλεηηθή κάζεζε.  

 

Σύγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα ζηελ αμηνιόγεζε ηεο 

κάζεζεο. 

Σύγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα ζηελ αμηνιόγεζε ηεο 

κάζεζεο. 

Σύγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα ζηελ αμηνιόγεζε ηεο 

κάζεζεο. 

Γξαπηέο εμεηάζεηο. 
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2. Κάθημα: Νξγάλσζε & Γηνίθεζε Αζιεηηζκνύ 

Τπεύθςνορ διδαζκαλίαρ: Γξ. Θνληνγηάλλε Δπαγγειία 

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ: 12 ώξεο 

Ώπερ Πεπιεσόμενα μαθήμαηορ 

1η ώπα 

 

Αζιεηηθέο Υπεξεζίεο & Ξξντόληα 

2η ώπα 

 

Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ηνπ Κάλαηδκελη 

 

3η ώπα 

 

Ιεηηνπξγίεο ηνπ Κάλαηδκελη  

 

4η ώπα 

 

5η ώπα 

 

6η ώπα 

 

7η ώπα 

 

8η ώπα 

 

9η ώπα 

 

10η ώπα 

 

11η ώπα 

 

12η ώπα 

Γλώζεηο & Γεμηόηεηεο ηνπ Κάλαηδεξ (α΄κέξνο) 

 

Γλώζεηο & Γεμηόηεηεο ηνπ Κάλαηδεξ (β΄κέξνο) 

 

Γηνίθεζε Αλζξώπηλσλ Ξόξσλ 

 

Ζγεζία & Ξξνπνλεηηθή  

 

Ιήςε Απνθάζεσλ & Ξξνπνλεηήο  

 

Δπηθνηλσλία-Σπγθξνύζεηο-Δπίιπζε  

 

Σπγθξνύζεσλ Γηνίθεζε Αζιεηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ  

 

Γηνίθεζε Αζιεηηθώλ Γεγνλόησλ-Γηνξγάλσζε Αγώλα 

 

Φνξεγία & Γεκόζηεο Σρέζεηο 

 

Αμηνιόγεζε  Γξαπηέο εμεηάζεηο. 
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3. Κάθημα: Αζιεηηθή Χπρνινγία 

Τπεύθςνορ διδαζκαλίαρ: Γξ. Γαιάλεο Δπάγγεινο 

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ: 12 ώξεο 

Ώπερ Πεπιεσόμενα μαθήμαηορ 

1η ώπα 

 

Δηζαγσγή ζηελ Αζιεηηθή Χπρνινγία 

2η ώπα 

 

Αύμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο 

 

3η ώπα 

 

Αύμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο-  

Γηαρείξηζε άγρνπο 

 
4η ώπα 

 

Γηαρείξηζε άγρνπο- 

Αύμεζε ηεο πξνζνρήο/απηνζπγθέληξσζεο  

5η ώπα 

 

Αύμεζε ηεο πξνζνρήο/απηνζπγθέληξσζεο - 

Ξαξαθίλεζε ζηνλ αζιεηηζκό 
 

6η ώπα 
 

Ξαξαθίλεζε ζηνλ αζιεηηζκό 

7η ώπα 
 

8η ώπα 
 

9η ώπα 

Ξαξαθίλεζε ζηνλ αζιεηηζκό 
 

Θαζνξηζκόο ζηόρσλ 
 

Απηό-νκηιία 
 

10η ώπα 

 
11η ώπα 

 
12η ώπα 

Λνεξή απεηθόληζε  

 
Ξξν-αγσληζηηθέο ξνπηίλεο 

 
Τερληθέο ραιάξσζεο θαη ελεξγνπνίεζεο 

 

Αμηνιόγεζε 

Γξαπηέο εμεηάζεηο. 
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4. Κάθημα: Αζιεηηθή Ξαηδαγσγηθή 

Τπεύθςνορ διδαζκαλίαρ: Γξ. Θξνκκύδαο Φαξάιακπνο 

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ: 12 ώξεο 

Ώπερ Πεπιεσόμενα μαθήμαηορ 

1η ώπα 

 

Δηζαγσγή ζηελ Αζιεηηθή Ξαηδαγσγηθή 

2η ώπα 

 

Σπκκεηνρή ζε αζιήκαηα θαη ζεηηθή αλάπηπμε ησλ 

αζιεηώλ  

3η ώπα 

 

Ν παηδαγσγηθόο ξόινο ηνπ πξνπνλεηή  

4η ώπα Βαζηθέο αξρέο ζηε κάζεζε θαη δηδαζθαιία αζιεηηθώλ 

δεμηνηήησλ  

5η ώπα 

 

Θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζηα αζιήκαηα 

6η ώπα 

 

Ακνηβέο θαη πνηλέο 

 

7η ώπα 

 

8η ώπα 

 

9η ώπα 

 

Αλάπηπμε θιίκαηνο ελδπλάκσζεο ζηελ νκάδα 

 

Αλάπηπμε θιίκαηνο ελδπλάκσζεο ζηελ νκάδα 

 

Αλάπηπμε θιίκαηνο ελδπλάκσζεο ζηελ νκάδα 

 

10η ώπα 

 

11η ώπα 

 

12η ώπα 

 

Γηδαζθαιία δεμηνηήησλ δσήο ζηα αζιήκαηα 

 

Γηδαζθαιία δεμηνηήησλ δσήο ζηα αζιήκαηα 

 

Γηδαζθαιία δεμηνηήησλ δσήο ζηα αζιήκαηα 

 

Αμηνιόγεζε   Γξαπηέο εμεηάζεηο. 
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5. Κάθημα: Κεζνδνινγία Έξεπλαο 

Τπεύθςνορ διδαζκαλίαρ: Γξ. Θξνκκύδαο Φαξάιακπνο 

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ: 12 ώξεο 

Ώπερ Πεπιεσόμενα μαθήμαηορ 

1η ώπα 

 

Δηζαγσγή ζηε Κεζνδνινγία Έξεπλαο 

2η ώπα 

 

Τύπνη Έξεπλαο  

 

3η ώπα 

 

Κεηαβιεηέο 

 

4η ώπα 

 

Υπνζέζεηο  

 

5η ώπα 

 

Γεηγκαηνιεςία 

 

6η ώπα 

 

Κεηξήζεηο  

 

7η ώπα 

 

8η ώπα 

 

Σρεδηαζκόο θαη Σηαηηζηηθή 

 

Σρεδηαζκόο θαη Σηαηηζηηθή 

 

9η ώπα 

 

10η ώπα 

 

11η ώπα 

 

12η ώπα 

 

Σρεδηαζκόο θαη Σηαηηζηηθή 

 

Ξεηξακαηηθή έξεπλα 

 

Ξεηξακαηηθή έξεπλα 

 

Ξεηξακαηηθή έξεπλα 

Αμηνιόγεζε     Γξαπηέο εμεηάζεηο. 
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3. Θύθινο/ Τνκέαο 3, Καζήκαηα Δηδίθεπζεο 

  Κάθημα Γιδάζκων  Ώπερ 

1. Γεληθή Ξξνπνλεηηθή Γξ. Ησαθεηκίδεο Ξαλαγηώηεο 10 

2. Κεζνδνινγία  Γηδαζθαιίαο Γξ. Θξνκκύδαο Φαξάιακπνο 10 

3. Δηδηθή Ξξνπνλεηηθή Γξ. Ληάλεο Σππξίδσλ  6 

4. 

Τερληθή αλάιπζε: Βαζηθή ηερληθή ηεο 

νιπκπηαθήο πάιεο (ειιελνξσκατθή- 

ειεύζεξε- πάιε ζηελ άκκν) 

 Απνζηόινπ Ληθόιανο- 

ειιελνξσκατθή πάιε 

 Ξαπαγεσξγίνπ Ληθόιανο- 

ειιελνξσκατθή πάιε 

 Νληακπάζνγινπ 

Ξαληειήο- 

ειιελνξσκατθή πάιε 

 Φεξεζηαλίδεο 

Ξαλαγηώηεο - 

ειιελνξσκατθή πάιε 

 Τνπαιίδεο Ληθόιανο - 

ειιελνξσκατθή πάιε 

 Αβξάκεο Γεκήηξηνο - 

ειιελνξσκατθή πάιε 

 Θαηζαξόο Φξήζηνο- 

ειιελνξσκατθή πάιε 

 Εατξάθεο Γεκήηξηνο- 

ειιελνξσκατθή πάιε 

 Φνλδξνλάζηνο Φαξίιανο- 

ειεύζεξε πάιε- BW 

 Θεζαλίδεο Φαξάιακπνο- 

ειεύζεξε πάιε- BW 

 Θέληδνο Θσλζηαληίλνο- 

ειεύζεξε πάιε- BW 

 Θαξληάλνθ Ακηξάλ - 

ειεύζεξε πάιε 

 Θόθθηλνο Ληθόιανο - 

ειεύζεξε πάιε 

 Διηζηάδεο Φαξάιακπνο - 

ειεύζεξε πάιε- BW 

 Γαζθαιάθεο Διεπζέξηνο 

- ειεύζεξε πάιε 

 Κπαηάιαο Βαζίιεηνο- BW 

45 
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5. 

Ξξνπνλεηηθή εμάζθεζε:Ακπληηθή θαη 

ηερληθνηαθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο 

νιπκπηαθήο πάιεο (ειιελνξσκατθή- 

ειεύζεξε- πάιε ζηελ άκκν) 

 Απνζηόινπ Ληθόιανο- 

ειιελνξσκατθή πάιε 

 Ξαπαγεσξγίνπ Ληθόιανο- 

ειιελνξσκατθή πάιε 

 Νληακπάζνγινπ 

Ξαληειήο- 

ειιελνξσκατθή πάιε 

 Φεξεζηαλίδεο 

Ξαλαγηώηεο - 

ειιελνξσκατθή πάιε 

 Τνπαιίδεο Ληθόιανο - 

ειιελνξσκατθή πάιε 

 Αβξάκεο Γεκήηξηνο - 

ειιελνξσκατθή πάιε 

 Θαηζαξόο Φξήζηνο- 

ειιελνξσκατθή πάιε 

 Εατξάθεο Γεκήηξηνο- 

ειιελνξσκατθή πάιε 

 Φνλδξνλάζηνο Φαξίιανο- 

ειεύζεξε πάιε- BW 

 Θεζαλίδεο Φαξάιακπνο- 

ειεύζεξε πάιε- BW 

 Θέληδνο Θσλζηαληίλνο- 

ειεύζεξε πάιε- BW 

 Θαξληάλνθ Ακηξάλ - 

ειεύζεξε πάιε 

 Θόθθηλνο Ληθόιανο - 

ειεύζεξε πάιε 

 Διηζηάδεο Φαξάιακπνο - 

ειεύζεξε πάιε- BW 

 Γαζθαιάθεο Διεπζέξηνο 

- ειεύζεξε πάιε 

 Κπαηάιαο Βαζίιεηνο- BW 

 

43 

6. 

Θαλνληζκνί: Δξκελεία ησλ 

θαλνληζκώλ νιπκπηαθήο πάιεο 

(ειιελνξσκατθή- ειεύζεξε- πάιε 

ζηελ άκκν) 

 Ιηάλνο Αληώληνο-

θαλνληζκνί- γξακκαηεία 

 Θαξάκπειαο Γεώξγηνο- 

δηαηηεζία  

 Γεσξγίνπ Ξαπιίλα- 

δηαηηεζία 

5 
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 Ξαπέηζνπ Δπαγγειία- 

δηαηηεζία 

 Κηγθηπή Αλαζηαζία- 

δηαηηεζία 

 Θαλίδεο Σηπιηαλόο- 

δηαηηεζία 

7. 

Τερληθή αλάιπζε: Βαζηθή ηερληθή κε 

νιπκπηαθήο πάιεο (grappling – mma 

- armwrestling) 

 Γεκεηξόπνπινο Δξκήο- 

grappling  

 Ξνιαηίδεο Γηάγθνο– 

mma 

 Θνπξζάξεο Σπύξνο- 

armwrestling 

 Μύινο Ξαλαγηώηεο- 

armwrestling 

 

25 

8. 

Ξξνπνλεηηθή εμάζθεζε: Ακπληηθή θαη 

ηερληθνηαθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο κε 

νιπκπηαθήο πάιεο (grappling - mma- 

armwrestling)   

 Γεκεηξόπνπινο Δξκήο- 

grappling  

 Ξνιαηίδεο Γηάγθνο– 

mma 

 Θνπξζάξεο Σπύξνο- 

armwrestling 

 Μύινο Ξαλαγηώηεο- 

armwrestling 

 

23 

9. 

Θαλνληζκνί: Δξκελεία ησλ 

θαλνληζκώλ κε νιπκπηαθήο πάιεο 

(grappling - mma- armwrestling)   

 Γεκεηξόπνπινο Δξκήο- 

grappling  

 Ξνιαηίδεο Γηάγθνο– 

mma 

 Θνπξζάξεο Σπύξνο- 

armwrestling 

 Μύινο Ξαλαγηώηεο- 

armwrestling 

5 

10. Διδικά Θέμαηα   

10α. Θέκαηα Αληηληόπηλγθ  Θαξαράιηνπ Δπαλζία 4 

10β. Θέκαηα Φξεζηήο Γηαθπβέξλεζεο Γξ. Ινπιέο Γεώξγηνο 4 

                       ύνολο ωπών  180 
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1. Κάθημα: Γεληθή Ξξνπνλεηηθή 

Τπεύθςνη διδαζκαλίαρ: Γξ. Ησαθεηκίδεο Ξαλαγηώηεο 

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ: 10 ώξεο 

Ώπερ Πεπιεσόμενα μαθήμαηορ 

1η ώπα 

 

Βαζηθέο έλλνηεο πξνπνλεηηθήο - Λνκνηέιεηεο θαη Αξρέο 

πξνπόλεζεο. 

 

2η ώπα 

 

Αληνρή (Βαζηθέο έλλνηεο - Νξηζκνί, κνξθέο αληνρήο 

θ.α.). 

 

3η ώπα 

 

Σρεδηαζκόο, εθαξκνγή θαη θαζνδήγεζε πξνγξακκάησλ 

αλάπηπμεο ηεο αληνρήο. 

 

4η ώπα 

 

Γύλακε (Βαζηθέο έλλνηεο - Νξηζκνί, κνξθέο δύλακεο 

θ.α.). 

 

5η ώπα 

 

Σρεδηαζκόο, εθαξκνγή θαη θαζνδήγεζε πξνγξακκάησλ 

αλάπηπμεο ηεο δύλακεο. 

 

6η ώπα 

 

Σρεδηαζκόο, εθαξκνγή θαη θαζνδήγεζε πξνγξακκάησλ 

αλάπηπμεο ηεο θηλεηηθόηεηαο (επιπγηζίαο - επθακςίαο). 

 

7η ώπα 

 

 

8η ώπα 

 

 

9η ώπα 

 

 

10η ώπα 

Σρεδηαζκόο, εθαξκνγή θαη θαζνδήγεζε πξνγξακκάησλ 

αλάπηπμεο ησλ ζπληνληζηηθώλ ηθαλνηήησλ. 

 

Σρεδηαζκόο, εθαξκνγή θαη θαζνδήγεζε πξνγξακκάησλ 

αλάπηπμεο ησλ ζπληνληζηηθώλ ηθαλνηήησλ. 

 

Σρεδηαζκόο, εθαξκνγή θαη θαζνδήγεζε πξνγξακκάησλ 

αλάπηπμεο ηεο ηαρύηεηαο.  

 

Σρεδηαζκόο, εθαξκνγή θαη θαζνδήγεζε πξνγξακκάησλ 

αλάπηπμεο ηεο ηαρύηεηαο. 

  

Αμηνιόγεζε 
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Γξαπηέο εμεηάζεηο. 

 

2. Κάθημα: Κεζνδνινγία  Γηδαζθαιίαο 

Τπεύθςνορ διδαζκαλίαρ: Γξ. Θξνκκύδαο Φαξάιακπνο 

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ: 10 ώξεο 

Ώπερ Πεπιεσόμενα μαθήμαηορ 

1η ώπα 

 

Ζ ηαμηλόκεζε ησλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο. 

Απνθάζεηο θαη δηδαζθαιία. Γαζθαινθεληξηθή - 

καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία.Θεηηθό θιίκα παξαθίλεζεο. 

 

2η ώπα 

 

Τν ζηηι παξαγγέικαηνο. 

 

3η ώπα 

 

Τν ζηηι ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο.  

 

4η ώπα 

 

Τν ζηηι ακνηβαίαο δηδαζθαιίαο. 

 

5η ώπα 

 

Τν ζηηι απηνειέγρνπ. 

 

6η ώπα 

 

Τν ζηηι δηαθνξνπνίεζεο ηνπ βαζκνύ δπζθνιίαο. 

 

7η ώπα 

 

8η ώπα 

 

9η ώπα 

 

Τν ζηηι θαζνδεγνύκελεο αλαθάιπςεο. 

 

Τν ζηηι ηεο απνθιίλνπζαο παξαγσγηθόηεηαο. 

 

Σηηι πνπ παξάγνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα. 

 

10η ώπα 

 

Σηηι απηνδηδαζθαιίαο. 
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Αμηνιόγεζε 

Γξαπηέο εμεηάζεηο. 

 

3. Κάθημα: Δηδηθή Ξξνπνλεηηθή 

Τπεύθςνορ διδαζκαλίαρ: Γξ. Ληάλεο Σππξίδσλ 

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ: 6 ώξεο 

 

Ώπερ Πεπιεσόμενα μαθήμαηορ 

1η ώπα 

 

Φπζηνινγηθέο αξρέο ηεο πξνπόλεζεο. Φαξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνπόλεζεο.  

 

2η ώπα 

 

 

Βαζηθέο αξρέο. Κεζνδνινγία. Ξξνπνλεηηθέο πεξίνδνη. 

Ξξνγξακκαηηζκόο ησλ πξνπνλήζεσλ.  

 

3η ώπα 

 

 

4η ώπα 

 

Κέζνδνο πξνγξακκαηηζκνύ. Αηνκηθή θαη νκαδηθή 

πξνπόλεζε.  

 

Ηδηαηηεξόηεηεο πξνπόλεζεο αξραξίσλ, παίδσλ θαη 

εθήβσλ.  

5η ώπα 

 

 

6η ώπα 

 

 

Δηζαγσγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ηεο πξνπόλεζεο 

αξραξίσλ. Ηδηαηηεξόηεηεο πξνπόλεζεο γπλαηθώλ.  

 

Ζ θπζηθή πξνεηνηκαζία ηνπ παιαηζηή. Σηνηρεία 

θαζνδήγεζεο ηνπ παιαηζηή. 

 

Αμηνιόγεζε 

Γξαπηέο εμεηάζεηο. 
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4. Σεσνική ανάλςζη: Βαζηθή ηερληθή ηεο νιπκπηαθήο πάιεο 

(ειιελνξσκατθή- ειεύζεξε- πάιε ζηελ άκκν) 

Τπεύθςνοι διδαζκαλίαρ:  Απνζηόινπ Ληθόιανο, Ξαπαγεσξγίνπ 

Ληθόιανο, Νληακπάζνγινπ Ξαληειήο, Φεξεζηαλίδεο Ξαλαγηώηεο, 

Τνπαιίδεο Ληθόιανο, Αβξάκεο Γεκήηξηνο, Θαηζαξόο Φξήζηνο, 

Εατξάθεο Γεκήηξηνο, Φνλδξνλάζηνο Φαξίιανο, Θεζαλίδεο Φαξάιακπνο, 

Θέληδνο Θσλζηαληίλνο, Θαξληάλνθ Ακηξάλ, Θόθθηλνο Ληθόιανο,  

Διηζηάδεο Φαξάιακπνο, Γαζθαιάθεο Διεπζέξηνο, Κπαηάιαο Βαζίιεηνο. 

 

 

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ: 45 

Σθνπόο ηνπ καζήκαηνο 

Ζ ηερληθή αλάιπζε ησλ δεμηνηήησλ, πνπ ζπλζέηνπλ ηε βαζηθή ηερληθή 

ηεο νιπκπηαθήο πάιεο. Δθκάζεζε νξνινγίαο. Γηδαζθαιία.  

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο 

Σηάζεηο, κεηαθηλήζεηο, πηώζεηο. Τερληθέο από ηελ όξζηα θαη ηελ θάησ 

παιαηζηηθή ζέζε. 

Αμηνιόγεζε 

Θεσξεηηθή  εμέηαζε. Ξξαθηηθή εθαξκνγή. 
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5. Πποπονηηική εξάζκηζη: Ακπληηθή θαη ηερληθνηαθηηθή 

πξνεηνηκαζία ηεο νιπκπηαθήο πάιεο (ειιελνξσκατθή- ειεύζεξε- 

πάιε ζηελ άκκν) 

Τπεύθςνοι διδαζκαλίαρ: Απνζηόινπ Ληθόιανο, Ξαπαγεσξγίνπ 

Ληθόιανο, Νληακπάζνγινπ Ξαληειήο, Φεξεζηαλίδεο Ξαλαγηώηεο, 

Τνπαιίδεο Ληθόιανο, Αβξάκεο Γεκήηξηνο, Θαηζαξόο Φξήζηνο, 

Εατξάθεο Γεκήηξηνο, Φνλδξνλάζηνο Φαξίιανο, Θεζαλίδεο Φαξάιακπνο, 

Θέληδνο Θσλζηαληίλνο, Θαξληάλνθ Ακηξάλ, Θόθθηλνο Ληθόιανο,  

Διηζηάδεο Φαξάιακπνο, Γαζθαιάθεο Διεπζέξηνο, Κπαηάιαο Βαζίιεηνο.  

 

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ: 43 

Σθνπόο ηνπ καζήκαηνο 

Ζ ηερληθή αλάιπζε ηεο ακπληηθήο θαη ηερληθνηαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο 

ηνπ παιαηζηή. Γηδαζθαιία. 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο 

Τερληθή αλάιπζε ηεο ακπληηθήο θαη ηερληθνηαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

παιαηζηή.  

Αμηνιόγεζε 

Θεσξεηηθή  εμέηαζε. Ξξαθηηθή εθαξκνγή. 

 

 

 

6. Θανονιζμοί: Δξκελεία ησλ θαλνληζκώλ νιπκπηαθήο πάιεο 

(ειιελνξσκατθή- ειεύζεξε- πάιε ζηελ άκκν) 

Τπεύθςνοι διδαζκαλίαρ: Ιηάλνο Αληώληνο, Θαξάκπειαο Γεώξγηνο, 

Γεσξγίνπ Ξαπιίλα, Ξαπέηζνπ Δπαγγειία, Κηγθηπή Αλαζηαζία, 

Θαλίδεο Σηπιηαλόο.  

  

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ: 5 

Σθνπόο ηνπ καζήκαηνο 
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Ζ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε άξηηα γλώζε ησλ θαλνληζκώλ ηεο 

νιπκπηαθήο πάιεο ζηελ άζθεζε ηεο πξνπνλεηηθήο, αιιά θαη 

θαζνδήγεζεο αγώλα. 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο 

Ζ εξκελεία ησλ θαλνληζκώλ νιπκπηαθήο πάιεο. Δλδεηθηηθέο 

πεξηπηώζεηο θαλνληζκώλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο θαη ηαθηηθήο ζηνλ αγώλα. Ζ εληόο ηνπ πιαηζίνπ ησλ 

θαλνληζκώλ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνπνλεηή ζηνλ αγώλα. 

Αμηνιόγεζε  

Θεσξεηηθή εμέηαζε. Ξξαθηηθή εθαξκνγή 

7. Σεσνική ανάλςζη:  Βαζηθή ηερληθή κε νιπκπηαθήο πάιεο 

(grappling - mma- armwrestling) 

Τπεύθςνοι διδαζκαλίαρ: Γεκεηξόπνπινο Δξκήο, Ξνιαηίδεο Γηάγθνο, 

Θνπξζάξεο Σπύξνο, Μύινο Ξαλαγηώηεο. 

 

 

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ: 25 

Σθνπόο ηνπ καζήκαηνο 

Ζ ηερληθή αλάιπζε ησλ δεμηνηήησλ, πνπ ζπλζέηνπλ ηε βαζηθή ηερληθή 

ηεο κε νιπκπηαθήο πάιεο. Γηδαζθαιία. 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο 

Σηάζεηο, κεηαθηλήζεηο, πηώζεηο. Τερληθέο από ηελ όξζηα θαη ηελ θάησ 

ζέζε. 

Αμηνιόγεζε 

Θεσξεηηθή  εμέηαζε. Ξξαθηηθή εθαξκνγή. 
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8. Πποπονηηική εξάζκηζη: Ακπληηθή θαη ηερληθνηαθηηθή 

πξνεηνηκαζία ηεο κε νιπκπηαθήο πάιεο (grappling - mma- 

armwrestling)   

Τπεύθςνοι διδαζκαλίαρ: Γεκεηξόπνπινο Δξκήο, Ξνιαηίδεο Γηάγθνο, 

Θνπξζάξεο Σπύξνο, Μύινο Ξαλαγηώηεο. 

 

 

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ: 23 

Σθνπόο ηνπ καζήκαηνο 

Ζ ηερληθή αλάιπζε ηεο ακπληηθήο θαη ηερληθνηαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο 

ηνπ παιαηζηή. Γηδαζθαιία. 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο 

Τερληθή αλάιπζε ηεο ακπληηθήο θαη ηερληθνηαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

παιαηζηή.  

Αμηνιόγεζε 

Θεσξεηηθή  εμέηαζε. Ξξαθηηθή εθαξκνγή. 

 

9. Θανονιζμοί:  Δξκελεία ησλ θαλνληζκώλ κε νιπκπηαθήο πάιεο 

(grappling - mma- armwrestling)   

 

Τπεύθςνοι διδαζκαλίαρ: Γεκεηξόπνπινο Δξκήο, Ξνιαηίδεο Γηάγθνο, 

Θνπξζάξεο Σπύξνο, Μύινο Ξαλαγηώηεο. 

 

 

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ: 5 

 

Σθνπόο ηνπ καζήκαηνο 
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Ζ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε άξηηα γλώζε ησλ θαλνληζκώλ ηεο 

κε νιπκπηαθήο πάιεο ζηελ άζθεζε ηεο πξνπνλεηηθήο, αιιά θαη 

θαζνδήγεζεο αγώλα. 

Ξεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο 

Ζ εξκελεία ησλ θαλνληζκώλ ηεο κε νιπκπηαθήο πάιεο. Δλδεηθηηθέο 

πεξηπηώζεηο θαλνληζκώλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο θαη ηαθηηθήο ζηνλ αγώλα. Ζ εληόο ηνπ πιαηζίνπ ησλ 

θαλνληζκώλ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνπνλεηή ζηνλ αγώλα. 

Αμηνιόγεζε 

Θεσξεηηθή εμέηαζε. Ξξαθηηθή εθαξκνγή 

 

10. Διδικά Θέμαηα 

  10α. Κάθημα: Θέκαηα Αληηληόπηλγθ 

Τπεύθςνορ διδαζκαλίαρ: ΔΣΘΑΛ 

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ: 4 ώξεο 

Ώπερ Πεπιεσόμενα μαθήμαηορ 

1η ώπα Ν ξόινο ησλ ειεπζέξσλ ξηδώλ θαη ησλ αληηνμεηδσηηθώλ 

ζηελ αζιεηηθή απόδνζε 

2η ώπα Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηε θαξκαθνδηέγεξζε (doping), 

νξηζκόο ηεο από ηνλ Ξαγθόζκην Νξγαληζκό 

Αληηληόπηλγθ (WADA) 

3η ώπα 

 

 

Θαηεγνξίεο απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ ζύκθσλα κε ηνλ 

Θαηάινγν Απαγνξεπκέλσλ Νπζηώλ θαη Κεζόδσλ ηνπ 

WADA 
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4η ώπα 

 

Θαηεγνξίεο απαγνξεπκέλσλ κεζόδσλ ζύκθσλα κε ηνλ 

Θαηάινγν Απαγνξεπκέλσλ Νπζηώλ θαη Κεζόδσλ ηνπ 

WADA 

 

10β. Κάθημα:  Θέκαηα Φξεζηήο Γηαθπβέξλεζεο 

Τπεύθςνορ διδαζκαλίαρ: Γξ. Ινπιέο Γεώξγηνο  

ςνολικέρ ώπερ μαθήμαηορ: 4 ώξεο 

Ώπερ Πεπιεσόμενα μαθήμαηορ 

1η ώπα Δηζαγσγή ζηελ εζηθή δηαθπβέξλεζε ζηνλ αζιεηηζκό-

Γηθαηνζύλε ζηνλ αζιεηηζκό 

2η ώπα Ληόπηλγθ ζηνλ αζιεηηζκό - Υγεία θαη επεμία 1: ςπρηθή 

πγεία 

3η ώπα 

 

4η ώπα 

 

Σρέζεηο πξνπνλεηή/αζιεηή- Σεμνπαιηθή παξελόριεζε 

θαη θαθνπνίεζε 

Βία θαη επηζεηηθόηεηα ζηνλ αζιεηηζκό- Γηαθζνξά θαη 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ αζιεηηζκνύ 

 

Αμηνιόγεζε 

Γξαπηέο εμεηάζεηο. 
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Β) Δπόπηερ  

Ζ Σρνιή Ξξνπνλεηώλ Ξάιεο ζα δηεμαρζεί, παξάιιεια, ζηελ Αζήλα, ηε 

Θεζζαινλίθε θαη ηα Τξίθαια. Γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε θαη εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο, ηνπνζεηνύληαη δπν ΔΞΝΞΤΔΣ: 

 Ξαγθαιίδεο Ησάλλεο, ζπληνληζηήο, ζηε  Θεζζαινλίθε 

 Καπξαγάλεο Ησάλλεο, ζπληνληζηήο, ζηε  Αζήλα  

 

Γ) ΠΡΑΘΣΗΘΖ ΑΘΖΖ 

Δπνπηεπόκελε ή θαζνδεγνύκελε πξαθηηθή άζθεζε δηάξθεηαο πελήληα 

(50)σξώλ. 

 

Δ) Δξεηάζειρ 

Ζ αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ησλ ζπνπδαζηώλ γίλεηαη κε γξαπηέο 

(ζεσξία) θαη πξαθηηθέο εμεηάζεηο (πξάμε).  

Ζ εμεηαζηέα ύιε, πνπ θαζνξίδεηαη από ην δηδάζθνληα ην κάζεκα, 

πεξηέρεηαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, πνπ πξνηείλεηαη από ηνλ ίδην, 

όπσο θαη ζηηο ζεκεηώζεηο ηνπ.  

Θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν, πνπ δηαξθεί δπν εκέξεο, δηεμάγνληαη δςο 

κύκλοι εξεηάζεων: 

1ορ κύκλορ εξέηαζηρ: πξαθηηθέο εμεηάζεηο ζηελ ηερληθή θαη ηαθηηθή  

α. ηνπ αζιήκαηνο ηεο πάιεο 

β. ησλ καρεηηθώλ αγσληζκάησλ πάιεο 
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2ορ κύκλορ εξέηαζηρ: γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα, 

πνπ ζηεξίδνπλ ην πξνπνλεηηθό έξγν.   

 

Δξεηαζηική πεπίοδορ: Απξίιηνο 2021. 

Τόπνο δηεμαγσγήο εμεηάζεσλ (ζεσξία θαη πξάμε):  

 Σπίκαλα 10-11/04/2021  (ενδεικηικά) 

 Αθήνα 17- 18/04/2021 (ενδεικηικά) 

 

Γιπλώμαηα: 

Νη ππνςήθηνη πξνπνλεηέο νδεγνύληαη ζε δίπισκα πνπ ζα αλαγξάθεηαη 

ε θαηεγνξία αζιήκαηνο: 

 Ξξνπνλεηήο Ξάιεο      

 

Σ) Αποηελέζμαηα 

1. Τα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ εξάγονηαι ενηόρ δεκαημέπος 

από ηελ ιήμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ. Ζ αμηνιόγεζε γίλεηαη ζε δπν 

θύθινπο εμεηάζεσλ 

 ππακηική: δηδαθηηθή, ηερληθή, άκπλεο, ηερληθνηαθηηθή θαη 

θαλνληζκνί. Βαζκνινγείηαη κε ζπλεθηίκεζε ηεο επίδνζεο ηνπ 

εμεηαδόκελνπ ζηελ πξαθηηθή εθηειεζηηθή ηνπ ηθαλόηεηα, ηε 

ζεσξεηηθή ηνπ θαηάξηηζε ηνπ θαη ηε δηδαθηηθή ηνπ ηθαλόηεηα.  

 θεωπηηικά καζήκαηα. Δμάγεηαη ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο.  

2. Θάζε θύθινο εμέηαζεο καζεκάησλ βαζκνινγείηαη κε άξηζηα ην 10 

(δέθα)  
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3. Νη ζπνπδαζηέο, πνπ επηηπγράλνπλ θαη ζηνπο δπν θύθινπο 

καζεκάησλ (ζε όια ηα καζήκαηα), πξνάγνληαη κε βαζκνινγηθή θιίκαθα 

από 5 (πέληε)  έσο 10 (δέθα). 

3. Νη ζπνπδαζηέο, πνπ απνηπγράλνπλ ζε έλα ή παξαπάλσ καζήκαηα 

παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζηα καζήκαηα πνπ απέηπραλ.   

Ζ επαλεμέηαζε ζα γίλεη εληόο ελόο κήλα από ηελ έθδνζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, δει. ζηηο 09/05/2021 (ενδεικηικά).  

 

Ε) Φοίηηζη 

1. Ζ θνίηεζε αξρίδεη ζηηο 07 Λοεμβπίος 2020 θαη νινθιεξώλεηαη 

ζηηο 04 Απξηιίνπ 2021 (ενδεικηικά).  

2. Ζ παξαθνινύζεζε ησλ ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ καζεκάησλ 

είλαη ππνρξεσηηθή.  

3. Απαξηίδεηαη από ηέζζεξηο θάζεηο: 

1. από 07/11 έσο 15/11/2020- ζεσξεηηθό κέξνο- 34 Ψ (ΔΜ 

ΑΞΝΣΤΑΣΔΨΣ)- ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΚΑΤΑ 

2. από 21/11 έσο 06/12/2020- ζεσξεηηθό κέξνο- 60 Ψ(ΔΜ 

ΑΞΝΣΤΑΣΔΨΣ)- Τ1 

3. από 12/12 έσο 10/01/2021- ζεσξεηηθό κέξνο 60 Ψ (ΔΜ 

ΑΞΝΣΤΑΣΔΨΣ)- Τ2  

4. από 06/02/2021 έσο 04/04/2021- πξαθηηθό κέξνο- 146 Ψ 

(ΓΗΑ ΕΨΣΖΣ) 

 

 

4. Ν θύθινο ησλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ:  

 Θύθινο/ Τνκέαο 1, Γεληθώλ καζεκάησλ 

 Θύθινο/ Τνκέαο 2, Γεληθώλ καζεκάησλ 
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 Θύθινο/ Τνκέαο 3, Καζήκαηα Δηδίθεπζεο (Γεληθή Ξξνπνλεηηθή, 

Κεζνδνινγία  Γηδαζθαιίαο, Δηδηθή Ξξνπνλεηηθή), Δηδηθά Θέκαηα 

(Αληηληόπηλγθ) 

ζα δηεμαρζεί εξ αποζηάζεωρ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

BigBlueButton (είλαη πξόγξακκα αλνηρηνύ θώδηθα γηα δηαδηθηπαθή 

δηάζθεςε) 

5. Ν θύθινο ησλ πξαθηηθώλ καζεκάησλ, δειαδή ν Θύθινο/ Τνκέαο 

3, Καζήκαηα Δηδίθεπζεο: 

 Τερληθή αλάιπζε: Βαζηθή ηερληθή ηεο νιπκπηαθήο πάιεο 

(ειιελνξσκατθή- ειεύζεξε- πάιε ζηελ άκκν 

 Ξξνπνλεηηθή εμάζθεζε: Ακπληηθή θαη ηερληθνηαθηηθή 

πξνεηνηκαζία ηεο νιπκπηαθήο πάιεο (ειιελνξσκατθή- 

ειεύζεξε- πάιε ζηελ άκκν 

 Θαλνληζκνί: Δξκελεία ησλ θαλνληζκώλ νιπκπηαθήο πάιεο 

(ειιελνξσκατθή- ειεύζεξε- πάιε ζηελ άκκν) 

 Διδικά Θέμαηα Τερληθή αλάιπζε: Βαζηθή ηερληθή κε 

νιπκπηαθήο πάιεο (grappling – mma - armwrestling) 

 Διδικά Θέμαηα Ξξνπνλεηηθή εμάζθεζε: Ακπληηθή θαη 

ηερληθνηαθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο κε νιπκπηαθήο πάιεο 

(grappling - mma- armwrestling) 

  Διδικά Θέμαηα Θαλνληζκνί: Δξκελεία ησλ θαλνληζκώλ κε 

νιπκπηαθήο πάιεο (grappling - mma- armwrestling)    

ζα δηεμαρζεί δια ζώσης. 

6. Ζ θνίηεζε ζα νινθιεξσζεί ζε ηξηάληα δηδαθηηθέο εκέξεο.  

7. Νη θύθινη δηδαζθαιίαο ηεο πξάμεο θαη ηεο ζεσξίαο, αλά δηδαθηηθή 

εκέξα, είλαη πέληε: 09:00- 10:30, 10:45- 12:15, 12:30-14:00, 

16:00- 17:30 θαη 17:45- 19:15. 

8. Ζ ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηώλ ζηα πξαθηηθά καζήκαηα, 

όπνηε ηνπο δεηεζεί, είλαη ππνρξεσηηθή. 
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9. Σηνπο ζπνπδαζηέο ζα ρνξεγεζνύλ ειεθηξνληθά ζεκεηώζεηο κε ην 

πξαθηηθό θαη ην ζεσξεηηθό κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο ζηηο 

ζεκεηώζεηο ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο ζα ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο 

εξσηήζεηο. 

10. Σπνπδαζηήο, πνπ ζα απνπζηάζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν 

πέξα από ην 5% ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζώλ σξώλ δηδαζθαιίαο, 

απνξξίπηεηαη ρσξίο δηθαίσκα εμέηαζεο. 

11. Σπνπδαζηέο, πνπ δελ έρνπλ θαηαζέζεη όια ηα απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο Σρνιήο, δελ ζα 

μεθηλήζνπλ ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζρνιήο.  

 

Ο Γιεςθςνηήρ ηηρ σολήρ 

                                                                     Λίκορ Σζιακάπαρ 

 

 

 

 


