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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1ο 15/2/2022 
Εισαγωγικά, ιστορικά στοιχεία της προπονητικής, βασικές έννοιες της προπονητικής – 
προπόνησης. 

2ο 16/2/2022 Μεθοδολογικές, βιολογικές έννοιες της προπονητικής. 

3ο 22/2/2022 
Αρχή του αποτελεσματικού ερεθίσματος της επιβάρυνσης, της προοδευτικής αύξησης της 
επιβάρυνσης, 

4ο 23/2/2022 
Αρχή της παραλλαγής της προπονητικής επιβάρυνσης. Αρχή της επιβάρυνσης και 
αποκατάστασης. 

5ο 9/3/2022 
Αρχή της επανάληψης και συνέχειας, της ατομικότητας και ηλικίας, της αυξανόμενης 
εξειδίκευσης. 

6ο 15/3/2022 Αρχή της αυξανόμενης εξειδίκευσης, της ρυθμιζόμενης αλληλεπίδρασης των περιεχομένων. 

7ο 16/3/2022 Αρχή του μακροχρόνιου προγραμματισμού. Αρχή της περιοδικότητας και της κυκλικότητας. 

8ο 22/3/2022 Αρχή της περιοδικότητας και της κυκλικότητας. 

9ο 23/3/2022 Καθοδήγηση, ρύθμιση της προπονητικής διαδικασίας. 

10ο 29/432022 Καθοδήγηση, ρύθμιση της προπονητικής διαδικασίας. 

11ο 30/3/2022 Τεχνική – Φυσική κατάσταση. 

12ο 5/4/2022 Δύναμη, βασικές μορφές δύναμης. 

13ο 6/4/2022 Μεθοδολογία ανάπτυξης της δύναμης. 

14ο 12/4/2022 Μεθοδολογία ανάπτυξης της ταχυδύναμης. 

15ο 13/4/2022 Ιδιαιτερότητες ανάπτυξης της δύναμης ανάλογα με την ηλικία. Αξιολόγηση της δύναμης 

16o 3/5/2022 Αντοχή, μορφές αντοχής. 

17ο 4/5/2022 Μεθοδολογία ανάπτυξης της αντοχής. 

18ο 10/5/2022 Ανάπτυξη της αντοχής ανάλογα με την ηλικία, αξιολόγηση της αντοχής. 

19o 11/5/2022 Ταχύτητα, Μορφές Ταχύτητας. 

20ο 17/5/2022 Μεθοδολογία ανάπτυξης της ταχύτητας. 

21o 18/5/2022 Ανάπτυξη της ταχύτητας ανάλογα με την ηλικία, αξιολόγηση της ταχύτητας. 

22ο 24/5/2022 Κινητικότητα, βασικές έννοιες, παράγοντες επίδρασης. 

23ο 25/5/2022 
Μεθοδολογία ανάπτυξης της κινητικότητας, κινητικότητα και ηλικία, αξιολόγηση 
κινητικότητας. 

24ο 31/5/2022 Συντονιστικές ικανότητες. 

25ο  1/6/2022 Επανάληψη της ύλης. 

Ώρες μαθημάτων: Τρίτη:1500 – 1630 & Τετάρτη 1500 – 1630 / Αμφιθέατρο Θέρμης 

 

Ακαδημαϊκό έτος 2021-22 
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Αξιολόγηση του μαθήματος της προπονητικής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 

• Γραπτές, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

• Κουίζ στη διάρκεια των μαθημάτων.  
 
Τρόπος αξιολόγησης: 

• Τελικές εξετάσεις: 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με σύνολο 100 μονάδες. 
• Κουίζ: Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα πραγματοποιούνται κουίζ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής 

που μπορεί να συμβάλουν έως και 50% στον τελικό βαθμό. Οι μονάδες που θα συγκεντρωθούν από τα 
κουίζ συμβάλουν με δύο τρόπους στον τελικό βαθμό: 
1ος τρόπος: Σε ποσοστό επί των μονάδων της τελικής εξέτασης. Για παράδειγμα, αν κάποιος συγκεντρώσει 

από τα κουίζ 38 μονάδες και στις τελικές εξετάσεις γράψει 45 μονάδες, τότε ο τελικός του 
βαθμός θα είναι 45 + 38% = 62,1 μονάδες.  

2ος τρόπος: Απαλλαγή από τις τελικές εξετάσεις εφόσον έχουν απαντηθεί σωστά πάνω από το 80% των 
ερωτήσεων των κουίζ με βαθμό από 6 έως 9 ως εξής: 

6, με σωστές το 80%-84% των ερωτήσεων των κουίζ. 
7, με σωστές το 85%-89% των ερωτήσεων των κουίζ. 
8, με σωστές το 90%-94% των ερωτήσεων των κουίζ. 
9, με σωστές από το 95% και πάνω των ερωτήσεων των κουίζ. 

 
Τελικός βαθμός: 

• Χωρίς συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις με βαθμό που προκύπτει από τη συμμετοχή στα κουίζ. Στην 
περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση για τον βαθμό πριν από την ημερομηνία εξετάσεων. 

• Από το άθροισμα των μονάδων των κουίζ και των τελικών εξετάσεων. 

• Μόνο από τις τελικές εξετάσεις. 
 

1ο Παράδειγμα: 
Μονάδες κουίζ:   38 = 38% 
Μονάδες τελικής εξέτασης: 40 
Τελικός βαθμός:   (40 x 38%) + 40 = 15,2 + 40 = 55,2 μονάδες ➔ Βαθμός 6 

2ο Παράδειγμα: 
Μονάδες κουίζ:   38 = 38% 
Μονάδες τελικής εξέτασης: 15 
Τελικός βαθμός:   (15 x 38%) + 15 = 5,7 + 15 = 20,7 μονάδες ➔ Βαθμός 3 

3ο Παράδειγμα: 
Μονάδες κουίζ:   38 = 38% 
Μονάδες τελικής εξέτασης: 65 
Τελικός βαθμός:   (65 x 38%) + 65 = 24,7 + 65 = 89,7 μονάδες ➔ Βαθμός 9 

 

 
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 

• Διαφάνειες μαθήματος στο e-learning. 
 

 


