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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος 

SPSC 422G 

Τίτλος Μαθήματος 

Πρακτική Άσκηση στην 
Προπονητική 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

6 

Προ-απαιτούμενα 
SPSC-240G, 315G, 316G, 
360G, 421G 

Τμήμα 
Επιστημών Ζωής 

Εξάμηνο 
Χειμερινό/ Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος 
Επιλογής 

Γνωστικό Πεδίο 
Προπονητικής 

Γλώσσα Διδασκαλίας 
Ελληνική 

Επίπεδο Σπουδών 
1ος Κύκλος 

Διδάσκων 

Όλοι οι Διδάσκοντες/Καθηγητές 
Ανάλογα με την Επιλογή 
Αθλήματος 

Έτος Σπουδών 
4ο  

Τρόπος Διδασκαλίας 
Διά Ζώσης 

Πρακτική Άσκηση 
Εφαρμόζεται 

Συν-απαιτούμενα 

- 

 
 Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι: 
1. Να αποκτηθούν πρακτικές εμπειρίες στον τομέα του επιλεγόμενου αθλήματος και να 

μπορέσουν οι φοιτητές/τριες να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και τις ικανότητές τους στο 
συγκεκριμένο άθλημα.    

2. Να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τις πραγματικές συνθήκες της εφαρμοσμένης προπονητικής 
(προπόνηση ανάπτυξης φυσικών ικανοτήτων, προπόνηση τεχνικής και τακτικής) 
εμπλεκόμενοι στην οργάνωση της προπόνησης πραγματικών ομάδων και αθλητών υπό την 
επίβλεψη έμπειρων προπονητών στα επιλεγόμενα αθλήματα.  

 
Το παρόν μάθημα στηρίζεται στο προχωρημένο επίπεδο προπονητικής και αναγνωρίζει ότι η 
προπόνηση σε όλα τα αθλήματα είναι κάτι περισσότερο από απλή ανάπτυξη των τεχνικών 
απαιτήσεων και της στοιχειώδους δεξιότητας του αθλήματος. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό οι 
προπονητές να καταλάβουν ότι οι ασκούμενοι πρέπει να αναπτύξουν τόσο την νοητική ικανότητα 
όσο και τις φυσικές ικανότητες, καθώς και οι δύο επηρεάζουν την τελική απόδοση στο άθλημα. 
Μέσα από το παρόν μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα έχουν την δυνατότητα να εφαρμόσουν τις 
γνώσεις τους σε ένα άθλημα της επιλογής τους. Μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε ατομικά και 
ομαδικά αθλήματα (π.χ. αντισφαίριση, κολύμβηση, γυμναστική, στίβος κτλ). Οι φοιτητές/τριες θα 
μπορούν να εντοπίσουν τους φυσιολογικούς, βιολογικούς και ψυχολογικούς παράγοντες που 
καθορίζουν την απόδοση σε κάθε άθλημα: να μπορούν να καταλάβουν πως η θεωρία της 
αθλητικής ψυχολογία επηρεάζει την απόδοση, να εφαρμόσουν την θεωρία στην πράξη και με 
κριτική σκέψη να εκτιμήσουν την εφαρμογή της εργοφυσιολογίας, της αθλητικής προπονητικής και 
της ψυχολογίας στην εφαρμοσμένη αθλητική πρακτική. Το μάθημα της πρακτικής άσκησης στην 
προπονητική μπορεί να προετοιμάσει τους φοιτητές/τριες με τις κατάλληλες δεξιότητες, γνώσεις 
και εμπειρίες ώστε να ξεκινήσουν την καριέρα τους ως προπονητές σε ένα άθλημα. Κατά τη 
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διάρκεια του 7ου και 8ου εξαμήνου οι φοιτητές/τριες που ακολουθούν την πρακτική άσκηση σε 
κάποιο άθλημα θα ολοκληρώσουν το λιγότερο 60 ώρες προπόνησης με αθλητές για κάθε 2 ECTS. 
Για το μάθημα της πρακτικής άσκησης το φορτίο φοίτησης σε ένα εξάμηνο καθορίζεται ως εξής: 
12 εβδομάδες x 4 ημέρες x ~2 ώρες την ημέρα. Οπότε, για 6 ECTS οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να 
ολοκληρώσουν 180 ώρες πρακτική άσκησης η οποία θα περιλαμβάνει την αθλητική πρακτική 
αλλά και την προετοιμασία προπονητικών προγραμμάτων. 

 

 Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να: 
1. έχουν αναπτύξει πρακτική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες της εφαρμοσμένης 

προπονητικής   
2. έχουν αναπτύξει υψηλού επιπέδου δεξιότητες στην αθλητική προπονητική (τόσο θεωρητικές 

όσο και πρακτικές δεξιότητες) 
3. να γνωρίσουν και να χειρίζονται αποτελεσματικά τεχνικές και σύγχρονα μέσα και λογισμικά 

εργαλεία για την παρατήρηση και ανάλυση των τακτικών και τεχνικών πτυχών της αθλητικής 

απόδοσης 

4. να αναλύουν και να περιγράφουν τις αθλητικές επιδόσεις χρησιμοποιώντας λογισμικό 

ανάλυσης βίντεο. 

5. εφαρμόζουν τις θεωρητικές τους δεξιότητες σε πραγματικές συνθήκες  
6. μάθουν τη φιλοσοφία, τις δεξιότητες, τις στρατηγικές, και τον προπονητικό σχεδιασμό που 

χρειάζεται για να γίνουν επιτυχημένοι προπονητές 

 

 Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Προπονητική πρακτική: Σχεδιασμός, παρουσίαση προπονητικού προγράμματος, και 
αξιολόγηση της προπόνησης 

2. Προπονητικές τεχνικές που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες και εξειδικευμένες αθλητικές 
καταστάσεις  

3. Χαρακτηριστικά υψηλού επιπέδου και χαμηλού επιπέδου προπονητών  
4. Προχωρημένες μέθοδοι ανάλυσης αθλητικών τακτικών δεξιοτήτων και συστήματα ανάλυσης 

και παρουσίασης 
5. Η σύνδεση ανάμεσα στην θεωρία και στην πράξη. 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι: 
 

Διαλέξεις, Συζητήσεις, Δραστηριότητες σε ομάδες, Παρουσιάσεις φοιτητών 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Εργασίες, Τελική εξέταση (θεωρία και πράξη) 
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Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφείς Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Fitness Development 
Coaching 

Grosser M.- 
Starischka S.- 
Zimmermann E 

Salto, Athens 2014 9602781708 

Successful Coaching-
4th Edition  

Rainer Martens Human Kinetics 2012 13:9781450400510 

High performance 
training for sports 

David Joyce, Daniel 
Lewindon Eds 

Human Kinetics 2014 9781450444828 

 

 

  


