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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

 

Στόχοι του Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 

1. H απόκτηση της γενικής γνώσης του ποδοσφαίρου σε θεωρητικό επίπεδο  

2. Tης γνώσης των βασικών τεχνικό-τακτικών δεξιοτήτων σε πρακτικό επίπεδο 

3. Της γνώσης της ειδικής φυσικής κατάστασης στο ποδόσφαιρο  

4. H ανάπτυξη της δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής προπονητικών μονάδων 

5. Έμφαση, θα δοθεί στην απόκτηση των δεξιοτήτων εκείνων (θεωρητικών και πρακτικών) που 

θα καταστούν τους φοιτητές/τριες ικανούς/ες για τη διδασκαλία του ποδοσφαίρου κυρίως σε 

παιδιά αναπτυξιακής ηλικίας, αλλά και σε ενήλικες. 

 

 Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

 

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

1. Γνωρίζουν τους γενικούς κανονισμούς ποδοσφαίρου 

2. Γνωρίζουν τις φυσιολογικές απαιτήσεις του ποδόσφαιρου 

3. Να γνωρίζουν τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των παιδιών αναπτυξιακής ηλικίας 

4. Τις διαφορές στους προπονητικούς στόχους μεταξύ παιδιών και ενήλικών 

5. Γνωρίζουν τις βασικές αρχές της κινητικής μάθησης και της μεθοδικής - διδακτικής των 

δεξιοτήτων εφαρμοσμένες στο ποδόσφαιρο (από τη θεωρία στην πράξη) 

6. Γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές δεξιότητες του ποδοσφαίρου (π.χ ball mastery, πάσα και 

υποδοχή, αλλαγές κατεύθυνσης, προσποίηση, σουτ, κεφαλιά).  

7. Γνωρίζουν τις βασικές τακτικές δεξιότητες του ποδοσφαίρου (π.χ. ατομική τακτική στην 

άμυνα και στην επίθεση)  

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

SPSC-157G Διδακτική Ποδοσφαίρου  6 

Προ-απαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

- Επιστημών Ζωής Χειμερινό/Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Υποχρεωτικό 
Φυσική Αγωγή/Αθλητική 
Παιδαγωγική 

Ελληνικά  

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος Κύκλος  Δρ Μάριος Χρίστου  1ο-4ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση  Συν-απαιτούμενα 

Δια ζώσης  Δεν εφαρμόζεται Κανένα  
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8. Γνωρίζουν τις ιδιότητες της φυσικής κατάστασης (αερόβια και αναερόβια ικανότητα, ταχύτητα 

και ευκινησία, δύναμη, αλτική ικανότητα, ευκαμψία). Επιπλέον, πως αυτές μπορούν να 

αναπτυχθούν μέσω της προπόνησης ποδοσφαίρου.  

9. Γνωρίζουν τις συναρμοστικές ικανότητες (π.χ ισορροπία, προσανατολισμός στο χώρο, 

σύνθετη ικανότητα αντίδρασης) και πως αυτές αναπτύσσονται μέσω του ποδοσφαίρου.  

10. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και εφαρμόζουν προπονητικά προγράμματα για την ανάπτυξη των 

τεχνικο-τακτικών δεξιοτήτων του ποδοσφαίρου σε παιδιά.  

11. Εφαρμόζουν τη παιχνιδιώδη μορφή διδασκαλίας για την ανάπτυξη όλων των τεχνικο-

τακτικών δεξιοτήτων του ποδοσφαίρου των φυσικών και των συναρμοστικών ικανοτήτων 

 

 Περιεχόμενο Μαθήματος:  

 

1. Ανάλυση μαθήματος ποδοσφαίρου 
2. Προπονητική διαδικασία και αναπτυξιακό ποδόσφαιρο (1)  
3. Μεθοδική διδακτική ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων / τεχνικής 
4. Ανάλυση εργασιών μαθήματος  
5. Μεθοδική διδακτική ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων / τεχνικής  
6. Προπονητική διαδικασία και αναπτυξιακό ποδόσφαιρο (2)  
7. Μεθοδική διδακτική ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων / τεχνικής 
8. Πρακτική διδασκαλία φοιτητών/τριών  
9. Προπονητική διαδικασία και αναπτυξιακό ποδόσφαιρο (3)  
10. Μεθοδική διδακτική ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων / τεχνικής 
11. Πρακτική διδασκαλία φοιτητών/τριών / τεχνικών δεξιοτήτων 
12. Προπονητική διαδικασία και αναπτυξιακό ποδόσφαιρο (4)  
13. Προπόνηση ατομικής τακτικής (αμυντικά & επιθετικά) 
14. Πρακτική διδασκαλία φοιτητών/τριών 
15. Προπόνηση φυσικών ικανοτήτων 
16. Προπόνηση ατομικής τακτικής (αμυντικά & επιθετικά) 
17. Πρακτική διδασκαλία φοιτητών/τριών  
18. Σχεδιασμός προπονητικών πλάνων  
19. Προπόνηση τεχνικής & Φυσικών ικανοτήτων 
20. Πρακτική διδασκαλία φοιτητών/τριών 
21. Σχεδιασμός προπονητικών πλάνων  
22. Μεθοδική διδακτική τεχνικών δεξιοτήτων 

 

 Μαθησιακές Δραστηριότητες  και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις / Παρουσιάσεις (Θεωρία), Πρακτική εξάσκηση φοιτητών/τριών (Πράξη), Πρακτική 
εφαρμογή και διδασκαλία από τους φοιτητές/τριες (Πράξη), Εργασία (γραπτή), - Πρακτική εμπειρία 
σε χώρο εργασίας (παρουσία φοιτητή/τριας) 

 

 Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Πρακτική εξέταση φοιτητών/τριών, Εργασία (γραπτή), Πρακτική εμπειρία σε χώρο εργασίας: 
Παρακολούθηση προπονητικών μονάδων, Τελική γραπτή εξέταση 
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Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:  

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Soccer 4th Edition 
Steps to Success eBook 

Joseph Luxbache Human Kinetics  2014 9781450457736 

Soccer Science  
ebook 

Strudwick, T. Human Kinetics 2016 9781492533146 

Coaching Youth Soccer 
5th Edition eBook  

American Sport 
Education Program 

Human Kinetics  2011 9781450414647 

Πλήρης φυσική 
κατάσταση στο 
ποδόσφαιρο  

Gatz Grag 
Μάριος Χρίστου 
(Επιστ. Επιμ.)* 

Sportbook  2012 978-960-98258-
7-0 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. 
Προπόνηση Τεχνικών 
Δεξιοτήτων.  

Lennox, J., 
Raytield, J., 
Steffen, B. 

ΤΕΛΕΘΡΙΟ  2010 978-960-8410-
57-2 

 


