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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος 

SPSC-275G 

Τίτλος Μαθήματος 

Διδακτική Στίβου ΙΙ (Άλματα και 
Ρίψεις) 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

6 

Προ-απαιτούμενα 
Κανένα 

Τμήμα 
Επιστημών Ζωής 

Εξάμηνο 
Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος 
Υποχρεωτικό 

Γνωστικό Πεδίο 
Φυσική Αγωγή/Αθλητική 
Παιδαγωγική 

Γλώσσα Διδασκαλίας 
Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών 
1ος Κύκλος 

Διδάσκων 

Δρ. Γιώργος Αφάμης 
Κα. Γεωργία Γεωργίου 

Έτος Σπουδών 
2ο 

Τρόπος Διδασκαλίας 
Δια ζώσης 

Πρακτική Άσκηση 
Δεν εφαρμόζεται 

Συν-απαιτούμενα 
Κανένα 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διδασκαλία των αλμάτων και ρίψεων στον κλασσικό αθλητισμό. 
2. Εκμάθηση στοιχείων προπονητικής για αρχάριους αθλητές μικρής ηλικίας. 
3. Εκμάθηση σωστής διδακτικής μεθόδου με διάφορες προασκήσεις. 
4. Επίδειξη ικανότητας εκτέλεσης των αλμάτων και ρίψεων από τους φοιτητές σε βασικό 

επίπεδο. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Έχουν καλή γνώση της διδακτικής των αλμάτων και ρίψεων για αρχάριους/νεαρούς αθλητές 

είτε σε σχολικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Βασικές αλτικές και πλειομετρικές ασκήσεις για εκρηκτική δύναμη που χρειάζεται τόσο από 
τους άλτες όσο και από τους ρίπτες. 

2. Άλμα σε μήκος: Ρυθμικό τρέξιμο φόρας, απογείωση, ιδιομορφία τελευταίων 3 διασκελισμών, 
τεχνική απογείωσης, πτήσης και προσγείωσης. 

3. Άλμα τριπλούν: Ρυθμικό τρέξιμο φόρας, τελευταίοι 3 διασκελισμοί. Ιδιομορφίες του 
αγωνίσματος, τα 3 άλματα και η τεχνική τους. Τεχνική πτήσης και προσγείωσης, 
συντονισμός ποδιών και χεριών κατά την εκτέλεση του άλματος. Διάφορες τεχνικές που 
αναπτύχθηκαν σε διάφορες χώρες. Έμφαση στο ρυθμικό τρόπο εκτέλεσης της φόρας και του 
άλματος. 
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4. Άλμα σε ύψος: Τεχνική φόρας, απογείωσης, μεταφορά οριζόντιας ταχύτητας μέσα στο άλμα. 
Φόρα, προσέγγιση στον πήχη και εκρηκτική απογείωση. Προασκήσεις και τελική εκτέλεση 
του Fosbury Flop. Επίδειξη και εφαρμογή σχετικών ασκήσεων. 

5. Σφαίρα: Γνωριμία των φοιτητών με το αγώνισμα της σφαίρας. Τρόπος κρατήματος της 
σφαίρας στα δάκτυλα, προασκήσεις που θα οδηγήσουν στην πλήρη ρίψη της σφαίρας με την 
σωστή τεχνική. Εκμάθηση και εφαρμογή της εκρηκτικής δύναμης ποδιών και κορμού για 
αποτελεσματική ρίψη της σφαίρας. 

6. Ακόντιο: Σωστή λαβή του ακοντίου  και σωστή τεχνική ρίψης χρησιμοποιώντας τον ώμο και 
όχι τον αγκώνα. Τρέξιμο φόρας, σταυρωτά βήματα και τελική ρίψη. Διάφορες προασκήσεις 
θα οδηγήσουν στην ολοκληρωμένη ρίψη. 

7. Δίσκος: Σωστή λαβή του δίσκου. Εκμάθηση περιστροφικού παλμού μέσα στην βαλβίδα. 
Διάφορες προασκήσεις θα οδηγήσουν στην ολοκληρωμένη τεχνική ρίψης του δίσκου. 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι: 
 

Διαλέξεις και πρακτική εξάσκηση από τους φοιτητές 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Τελική Γραπτή εξέταση, Πρακτική αθλητική εξέταση, Ατομική γραπτή εργασία, Παρουσίες και 
συμμετοχή στο μάθημα 

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Κλασσικός Αθλητισμός 
στην Εκπαίδευση και 
τον Αθλητισμό 

Κέλλης Σ., 
Κοντονάσιος Γ., Μάνου 
Β., Πυλιανίδης Θ., 
Σαρασλανίδης Π, & 
Σούλας Δ. 

Salto 2009 9602781722 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Track & Field 
Coaching Essentials 
 

USA Track and Field Human Kinetics 2015  

 

 


