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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος 

SPSC-230G 

Τίτλος Μαθήματος 

Κινητικός Έλεγχος και Κινητική 
Μάθηση 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

6 

Προ-απαιτούμενα 

SPSC-105G, SPSC-106G 

Τμήμα 

Επιστημών Ζωής  
Εξάμηνο 

Χειμερινό 

Κατηγορία Μαθήματος 

Υποχρεωτικό 

Γνωστικό Πεδίο 

Φυσική Αγωγή/Αθλητική 
Παιδαγωγική 

Γλώσσα Διδασκαλίας 

Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών 
1ος Κύκλος 

Διδάσκων 

Δρ. Αντρέας Αποστολίδης  
Δρ. Ανδρέας Κώστα 

Έτος Σπουδών 

2ο   

Τρόπος Διδασκαλίας 
Δια ζώσης 

Πρακτική Άσκηση 

Δεν εφαρμόζεται 
Συν-απαιτούμενα 

Κανένα 

 

 Στόχοι Μαθήματος:  

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι: 

1. Nα εξετάσει τις βασικές αρχές που διέπουν τη μάθηση και απόδοση των κινητικών 
δεξιοτήτων 

2. Nα υπάρξει συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή των κινητικών δεξιοτήτων 
3. Βασικές αρχές που διέπουν την ανάπτυξη της κινητικής μάθησης, της κινητικής αξιολόγησης 

και της αξιολόγησης των κινητικών δεξιοτήτων 
4. Να γίνει εκτενής αναφορά σχετικά με τους τρόπους αξιολόγησης, αποκατάστασης και 

προσαρμογής των διαφόρων δραστηριοτήτων του ανθρώπου κατά τη διάρκεια της ζωής του  
5. Η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων Κινητικής Συμπεριφοράς 

 

 Μαθησιακά αποτελέσματα:   

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

1. Εξηγήσουν τη σημασία της κινητικής ανάπτυξης ως επιδίωξη μελέτης μέσα στα πλαίσια της 
αθλητικής επιστήμης. 

2. Περιγράψουν τη σχέση μεταξύ της κινητικής ανάπτυξης και των ακόλουθων: γνωστική 
ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη και κινητική αντιληπτική ανάπτυξη. 

3. Καταγράψουν και να συζητήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την κινητική ανάπτυξη. 
4. Εξηγήσουν τις επιδράσεις της σωματικής ανάπτυξης και ωρίμανσης στην κινητική ανάπτυξη. 
5. Περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο η εξέλιξη των οπτικών αισθήσεων επηρεάζει την 

κινητική απόδοση και ανάπτυξη. 
6. Καταγράψουν και να συζητήσουν τα κοινά αντανακλαστικά και στερεότυπα των βρεφών 

καθώς και την σχέση τους με την κινητική ανάπτυξη. 
7. Αναλύσουν τις επιπτώσεις των εκούσιων κινήσεων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης στα 

βρέφη. 
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8. Εντοπίζουν τις βασικές κινήσεις που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του 
ανθρώπου. 

9. Κατατάσσουν τις βασικές κινήσεις στα κατάλληλα στάδια ανάπτυξης. 
10. Μπορούν μετά από παρατήρηση να εντοπίζουν τα κινητικά στάδια ανάτυξης των παιδιών. 
11. Αναλύσουν τις επιπτώσεις των αθλητικών προγραμμάτων στην ωρίμανση και ανάπτυξη των 

νέων. 
12. Περιγράψουν τις επιπτώσεις της κινητικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της ζωής. 
13. Προσδιορίσουν τα στοιχεία αξιολόγησης στην κινητική ανάπτυξη. 
14. Περιγράψουν τον νευρολογικό έλεγχο της κίνησης. 
15. Αναγνωρίσουν τις οικολογικές και περιβαλλοντικές επιρροές στην κινητική ανάπτυξη των 

παιδιών. 
16. Κατανοήσουν τις διαφορετικές έννοιες κινητικής μάθησης  

 

 Περιεχόμενα Μαθήματος: 

 

1. Η επεξεργασία των πληροφοριών και οι ενεργειακές ικανότητες του εκπαιδευόμενου που 
κατευθύνουν την κινητική απόδοση. 

2. Έλεγχος κίνησης κατά τη διάρκεια της άσκησης. 
3. Χαρακτηριτικά της αντιληπτικής κινητικότητας όπως η μνήμη, η προσοχή, ο χρόνος 

αντίδρασης, ο συνδυασμός ταχύτητας-ακρίβειας, ο έλεγχος δύναμης, η εξοικονόμηση 
ενέργειας, ο συντονισμός, ο αυτοματισμός, η διέγερση, το άγχος, το ταλέντο και η 
εξειδίκευση. 

4. Εξέταση των χαρακτηριστικών του μαθησιακού περιβάλλοντος που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της κινητικής μάθησης, όπως είναι οι στόχοι, τα 
κίνητρα, η διδασκαλία, οι συνθήκες άσκησης και η ανατροφοδότηση.  

5. Εφαρμογές διδασκαλίας κινητικών δεξιοτήτων και αρχές που διέπουν τον κινητικό έλεγχο.  

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι: 

Διαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων, βίντεο, αναθέσεις εργαριών 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

 Ενδιάμεση εξέταση, Τελική εξέταση, Εργασία, Παρουσίες   

   

  Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδότης Έτος ISBN 

Κινητική Μάθηση & 

Κινητικός Έλεγχος: 

Έννοιες & Εφαρμογές 

MAGILL RICHARD, 

ANDERSON DAVID 

(Μετάφραση: 

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

Επιμέλεια:ΤΡΑΥΛΟΣ Κ. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΔΙΣΙΓΜΑ 2018 9786185242305 
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Motor Learning & 

Performance w/Web 

Study Guide-4th Edition 

- A Situation-Based 

Learning Approach 

Richard A. Schmidt, Craig 

A. Wrisberg 

Human 

Kinetics 

2008 073606964X 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδότης Έτος ISBN 

Progress in Motor 

Control, (Vol 3) - 

Effects of Age, 

Disorder, and 

Rehabilitation 

Mark L. Latash, Mindy 

Levin 

Human Kinetics 2004 0736044000 

Progress in motor 

control. Bernstein's 

traditions in 

movement studies 

Latash M L (ed), Human Kinetics 1998 0880116749 

 


