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Νομοθετικό Πλαίσιο 

 

 

Η ίδρυση και η λειτουργία των σχολών προπονητών καθορίζονται σύµφωνα 

µε το άρθρο 136, παρ. 6 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέχρι τη λειτουργία της 

Εθνικής Σχολής των Προπονητών του άρθρου 31 παρ. 4 του παρόντος η Γενική 

Γραµµατεία Αθλητισµού µπορεί µε απόφαση και δαπάνες της να ιδρύει περιοδικές 

σχολές προπονητών». Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τα θέµατα λειτουργίας των 

προαναφερόµενων σχολών, των προσόντων των υποψηφίων, καθώς και σε άλλο 

συναφές θέµα, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 78, παρ. 2 του ν. 4170/2013 

¨Ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναµόρφωση 

Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις¨ «Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 

µπορεί µε απόφασή της, κατόπιν αιτήµατος και µε δαπάνη της οικείας αθλητικής 

οµοσπονδίας να ιδρύει περιοδικές Σχολές Προπονητών. Με την ίδια απόφαση τα 

θέµατα λειτουργίας κάθε σχολής, των προσόντων των υποψηφίων, του εκπαιδευτικού 

προσωπικού και κάθε άλλο συναφές θέµα. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται επίσης 

υποχρεωτικά: α) το χρηµατικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου 

υποψηφίου που δε µπορεί να υπερβεί κατ’ ανώτατο όριο τα 250,00 ευρώ, 

καταβαλλόµενα ανταποδοτικά από κάθε υποψήφιο και β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια 

σπουδών, καθώς και οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των 

µαθηµάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, που δεν µπορούν σε καµιά περίπτωση να 

είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο. Η Γενική 

Γραµµατεία Αθλητισµού ελέγχει τα διπλώµατα των περιοδικών Σχολών Προπονητών 

ως προς τη νοµιµότητα τους, δύναται δε να ορίζει οµάδα εργασίας έργο της οποίας θα 

είναι η παρακολούθηση της πιστής τήρησης όρων λειτουργίας της σχολής, όπως αυτοί 

καθορίζονται µε την απόφαση λειτουργίας της. Στα µέλη των οµάδων αυτών δεν 

καταβάλλεται αποζηµίωση».  
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Επιτροπή Διοίκησης 

 

 

Η Σχολή Προπονητών TaekwonDo I.T.F,Γ΄ κατηγορίας που θα διεξαχθεί στην 

Αθήνα, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 

ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/434347/28832/4488/56/13-03-2017,(ΦΕΚ 

1030/Β/27-03-2017)διοικείται από πενταµελή επιτροπή και συγκροτείται από τους : 

 

α) Τσαούσογλου Χρυσάνθη, υπάλληλο ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της ΓΓΑ, ως 

Πρόεδρο. 

 

β) Κουλουριδάκη Στυλιανή,υπάλληλο ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της ΓΓΑ, ως 

µέλος. 

 

γ) Βραχνό Σιµεών, υπάλληλο ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της ΓΓΑ, ως 

µέλος. 

 

δ) Βαλασιάδη Αναστάσιο, Πρόεδρο της Αθλητικής Οµοσπονδίας Τaekwon-do 

Ελλάδος, ως µέλος. 

 

ε) Φίτζιο Παναγιώτη, Ειδικό Γραµµατέα της Αθλητικής Οµοσπονδίας Τaekwon-do 

Ελλάδος, ως µέλος. 

 

Γραµµατείς της Επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι ∆Ε ∆ιοικητικού-Γραµµατέων 

της Γ.Γ.Α:  

κ.κ. Μπουλουγούρη Αντιγόνηκαι Τσαβλή Μαρία. 

 

∆ιευθυντής της σχολήςορίζεται ο κ. Γρούιος Γεώργιος, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

Θεσσαλονίκης. 
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Πρόγραμμα Σπουδών 

 

 

Α. Κατανοµή Μαθηµάτων 

Τα µαθήµατα της Σχολής Προπονητών TaekwonDo I.T.F Γ’ κατηγορίας 

διακρίνονται σε Γενικά Μαθήµατα, τα οποία αποτελούνται από θεωρητικά 

µαθήµατακαι σε Μαθήµατα Ειδίκευσης, τα οποία αποτελούνται από θεωρητικά και 

πρακτικά µαθήµατα. Οι συµµετέχοντες πρέπει να παρακολουθήσουν και να 

εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα παρακάτω µαθήµατα: 

 

1. ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 1-2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ου ΚΥΚΛΟΥ ΩΡΕΣ 

1 Ανατοµία 10 ώρες 

2 Αθλητική ∆ιαιτολογία 10 ώρες 

3 Αθλητιατρική 10 ώρες 

4 Εργοφυσιολογία 10 ώρες 

5 Φυσικοθεραπεία 10 ώρες 

6 Φυσιολογία 10 ώρες 

7 Βιοµηχανική 10 ώρες 

       ΣΥΝΟΛΟ 70 ώρες 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ου ΚΥΚΛΟΥ ΩΡΕΣ 

1 Αθλητική Παιδαγωγική 10 ώρες 

2 Αθλητική Ψυχολογία 15 ώρες 

3 Οργάνωση& ∆ιοίκηση Αθλητισµού 10 ώρες 

4 Κινητική Συµπεριφορά(Μάθηση) 20 ώρες 

5 Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας 10 ώρες 

6 Ιστορία του Τ.Κ.D από αρχαιοτάτων χρόνων 

µέχρι σήµερα. Ιστορική εξέλιξη τουT.K.DI.T.F 

15 ώρες 

       ΣΥΝΟΛΟ 80 ώρες 
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2. ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ (Θ) – ΠΡΑΚΤΙΚΑ (Π) ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

1 Γενική Προπονητική  20 ώρες 

2 Ειδική Προπονητική 20 ώρες 

3 Κανονισµοί Αγώνων 20 ώρες 

4 Ειδικά Θέµατα 20 ώρες 

5 Προπονητική Τακτική-τεχνική (Εξάσκηση) 20 ώρες 

6 Τεχνική Ανάλυση 20 ώρες 

7 Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας 20 ώρες 

8 Χρήση Η/Υ για προγραµµατισµό και έλεγχο 

προπόνησης 

10 ώρες 

       ΣΥΝΟΛΟ 150 ώρες 

 

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟ∆ΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 

50 ώρες 

 

 

Στον Κύκλο/Τοµέα 1-2 περιλαµβάνονται αποκλειστικά θεωρητικά µαθήµατα, 

από τα οποία το 30% (90 ώρες) θα διεξαχθούν µέσα από ηλεκτρονική πλατφόρµα 

διδασκαλίας.  

Στον Κύκλο/Τοµέα3 περιλαµβάνονται θεωρητικά και πρακτικά µαθήµατα.  

Θεωρητικά χαρακτηρίζονται τα µαθήµατα των οποίων η διδασκαλία 

πραγµατοποιείται από έναν εκπαιδευτή, σε αίθουσες διδασκαλίας ή µέσω 

ηλεκτρονικής πλατφόρµας και έχουν ως σκοπό να αποκτήσουν οι υποψήφιοι-ιες; τις 

γνώσεις που είναι απαραίτητες για να κατανοήσουν το γνωστικό αντικείµενο της 

κατάρτισής τους.  

Πρακτικά χαρακτηρίζονται τα µαθήµατα εκείνα, τα οποία αποβλέπουν στην 

εµπέδωση του θεωρητικού µέρους κατάρτισης και στην απόκτηση δεξιοτήτων, ενώ 

πραγµατοποιούνται αποκλειστικά σε προπονητικούς χώρους. 
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3. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ Ή ΚΑΘΟ∆ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 

Η εποπτευόµενη ή καθοδηγούµενη πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, 

πραγµατοποιείται σε πενήντα (50) ώρες και περιλαµβάνει:  

α) Παρακολούθηση των αγώνων της οµοσπονδίας (ΑΟΤΕ) ή αγώνων που 

έχουν την έγκρισή της, οποιασδήποτε κατηγορίας, πιστοποιηµένων από τη 

διοργανώτρια αρχή (οµοσπονδία –σύλλογος – Ευρωπαϊκοί και διεθνείς αγώνες) µε 

σαφή αναφορά στις ώρες παρακολούθησης.  

β) Παρακολούθηση ή συµµετοχή σε προπονήσεις Εθνικών ή προεθνικών 

οµάδων της Οµοσπονδίας ή σωµατείων της Οµοσπονδίας τούτο πιστοποιηµένο από 

το σωµατείο µε υπογραφή προέδρου και γενικού γραµµατέα µε σαφή αναφορά στις 

ώρες παρακολούθησης.  

Η εποπτευόµενη ή καθοδηγούµενη πρακτική άσκηση δεν αποτελεί µέρος της 

εξεταστικής περιόδου και δεν συνυπολογίζεται στο βαθµό αξιολόγησης του 

υποψηφίου. 
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ΠρόγραµµαΜαθηµάτων

 

 

1. Κύκλος/Τοµέας 1- Γενικών Μαθηµάτων 

 

Τίτλος Ανατοµία 

∆ιδάσκων ΝικόλαοςΚουτλιάνος,Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ. 

Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή στην επιστήµη της ανατοµίας. 

 2. ∆οµή ζωντανών οργανισµών και των επιµέρους συστηµάτων, 

οργάνων και των ιστών τους. 

3.Μορφολογία, θέση και σύσταση διάφορων τµηµάτων του 

οργανισµού, καθώς και τις σχέσεις τους µε άλλα τµήµατα. 

4. Ιστοί. (Συνδετικός, µυϊκός, επιθηλιακός, νευρικός). 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: ∆ηµοτικό Πολιτιστικό Κέντρο (Ευγένεια) Κερατσινίου –

∆ραπετσώνας, Βύρωνος 79 και Πλάτωνος, Κερατσίνι – Ευγένεια, ΤΚ. 18755 Αττική, 

τηλ. 2104325710. 

 

Τίτλος Αθλητική ∆ιαιτολογία 

∆ιδάσκων ΕιρήνηΚοΐδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ. 

Περιεχόµενα 1. Θέµατα αθλητικής διατροφής στο TKD-ITF. 

 2. Εισαγωγή στην επιστήµη της διατροφής. Βασικές έννοιες 

διατροφής. Αθλητική διατροφή. 

3.Ερµογόνα βοηθήµατα. 

4. Η συµβολή της υδριτικής ισορροπίας στη ζωή και την άσκηση. 

5.Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και άσκηση. 

 

Αίθουσα διδασκαλίας:Ηλεκτρονική πλατφόρµα. 
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Τίτλος Αθλιατρική 

∆ιδάσκων ΝικόλαοςΚουτλιάνος, Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ. 

Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή στην επιστήµη της Αθλιατρικής. 

 2. ∆ιάγνωση, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των 

µυοσκελετικών τραυµατισµών των αθλητών-τριων. 

3.Τρόποι θεραπείας (Μηχανικά ερεθίσµατα). 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: ∆ηµοτικό Πολιτιστικό Κέντρο (Ευγένεια) Κεραστινίου –

∆ραπετσώνας, Βύρωνος 79 και Πλάτωνος, Κερατσίνι – Ευγένεια, ΤΚ. 18755 Αττική, 

τηλ. 2104325710.  

 

Τίτλος Εργοφυσιολογία 

∆ιδάσκων ΚοσµάςΧριστούλας, Καθηγητής στο ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ. 

Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή στην Εργοφυσιολογία. 

 2. Ενεργειακά συστήµατα του οργανισµού. 

3. Αερόβια ικανότητα. 

4. Αναερόβιο κατώφλι. 

5. Απελευθέρωση ενέργειας κατά την άσκηση. 

 6. Βελτίωση απόδοσης κατά την άσκηση και τους αγώνες. 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: Ηλεκτρονική πλατφόρµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



[9] 

 

Τίτλος Φυσικοθεραπεία 

∆ιδάσκων Μιχάλης Πάγκαλος, ∆ιδάκτορας ΑΠΘ. 

Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή στην επιστήµη της Φυσικοθεραπείας. 

 2. Κλινική εικόνα των τραυµατισµών. 

3. ∆ιάγνωση και αποκατάσταση των τραυµατισµών. 

4. Φυσικά µέσα θεραπείας (κίνηση, φως, νερό, ηλεκτρισµός). 

5. Μηχανικά µέσα θεραπείας. 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: ∆ηµοτικό Πολιτιστικό Κέντρο (Ευγένεια) Κεραστινίου –

∆ραπετσώνας, Βύρωνος 79 και Πλάτωνος, Κερατσίνι – Ευγένεια, ΤΚ. 18755 Αττική, 

τηλ. 2104325710. 

 

 

 

Τίτλος Βιοµηχανική  

∆ιδάσκων Μιχάλης Πάγκαλος, ∆ιδάκτορας ΑΠΘ. 

Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή στην επιστήµη της Βιοµηχανικής. 

 2. Βιολογικά συστήµατα. 

3.Βιοµηχανική και µεθοδολογία. 

4.Αθλητική βιοµηχανική. 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: ∆ηµοτικό Πολιτιστικό Κέντρο (Ευγένεια) Κεραστινίου–

∆ραπετσώνας, Βύρωνος 79 και Πλάτωνος, Κερατσίνι – Ευγένεια, ΤΚ. 18755 Αττική, 

τηλ. 2104325710. 
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Τίτλος Φυσιολογία 

∆ιδάσκων Θωµάς Μεταξάς, Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ. 

Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή στη Φυσιολογία του ανθρώπου. 

 2. Λειτουργία των ανθρώπινων κυττάρων.  

3. Οργανικά συστήµατα. 

4. Λειτουργία των οργανικών συστηµάτων. 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: ∆ηµοτικό Πολιτιστικό Κέντρο (Ευγένεια) Κεραστινίου –

∆ραπετσώνας, Βύρωνος 79 και Πλάτωνος, Κερατσίνι – Ευγένεια, ΤΚ. 18755 Αττική, 

τηλ. 2104325710. 
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1. Κύκλος/Τοµέας 2- Γενικών Μαθηµάτων 

Τίτλος Αθλητική Παιδαγωγική 

∆ιδάσκων Βασίλειος Μπαρκούκης, Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΕΦΑΑ-

ΑΠΘ. 

Περιεχόµενα 1.Αθλητισµός και ηθική ανάπτυξη. 

 2. Παιδαγωγικά ορθό κλίµα στον αθλητισµό: Βασικές θεωρίες. 

3.Μέθοδοι διδασκαλίας. 

4.Παροχή ανατροφοδότησης. 

5.Στρατηγικές προώθησης ενός κλίµατος αυτονοµίας. 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: Ηλεκτρονική πλατφόρµα. 

 

Τίτλος Αθλητική Ψυχολογία 

∆ιδάσκων Χαράλαµπος Τσορµπατζούδης, Καθηγητής στο ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ 

Περιεχόµενα 1. Θεµατολογίες ψυχολογικής προετοιµασίας αθλητών 

Taekwondo. 

 2. Πρόγραµµα ψυχολογικής προετοιµασίας. 

3. Προσοχή και συγκέντρωση στον αθλητισµό. 

4. Στρατηγικές αντιµετώπισης του στρες. 

 5. Προσοχή και συγκέντρωση στο TKD.  

 6. ∆ιάσπαση προσοχής και συγκέντρωσης στο TKD. 

 7. Η θεωρία του Nideffer (1976), που αφορά στις βασικές 

παραµέτρους της προσοχής και της συγκέντρωσης. 

 8. ∆ιάσπαρτη και περιορισµένη προσοχή. Πλεονεκτήµατα, 

µειονεκτήµατα και εφαρµογές στην προπόνηση. 

 9. Στρατηγική και προπονητικές πρακτικές για τη βελτίωση της 

συγκέντρωσης των αθλητών-τριων. 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: Ηλεκτρονική πλατφόρµα.  
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Τίτλος Οργάνωση& ∆ιοίκηση Αθλητισµού 

∆ιδάσκων Κωνσταντίνος Αλεξανδρής,Αναπληρωτής Καθηγητής του 

ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ. 

Περιεχόµενα 1.Επιχειρηµατικότητα. 

 2. Μίγµα Μάρκετινγκ. 

3.Ποιότητα Υπηρεσιών. 

4.Χορηγικά Προγράµµατα. 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: Ηλεκτρονική πλατφόρµα. 

 

Τίτλος Κινητική Συµπεριφορά (Μάθηση) 

∆ιδάσκων κ. ΓεώργιοςΓρούιος, Καθηγητής στο ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ. 

Περιεχόµενα 1. Εγκεφαλική λειτουργική ασυµµετρία. 

 2. Προέλευση της εγκεφαλικής λειτουργίας. 

3. Προτίµηση χεριού, προτίµηση ποδιού. 

4. Μέτρηση και αξιολόγηση της προτίµησης χεριού και ποδιού. 

5. Προτίµηση χεριού, προτίµηση ποδιού και αθλητική απόδοση. 

 6. Η υπόθεση της ύπαρξης και ανίχνευσης ταλέντων στην επιδέξια 

κινητική συµπεριφορά. Μύθοι και αλήθειες.  

 7. Μάθηση κινητικών δεξιοτήτων. Γενετικές ή περιβαλλοντικές 

επιδράσεις. 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: Αίθουσα ξενοδοχείου Savoy – Πειραιάς (Λεωφ. Ηρώων 

Πολυτεχνείου 93),10 ώρες και ηλεκτρονική πλατφόρµα 10 ώρες. Συνολικά 20 ώρες. 
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Τίτλος Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας 

∆ιδάσκων Αντώνιος Τραυλός, Καθηγητής στο ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ. 

Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή στη µεθοδολογία της έρευνας. 

 2. Σχεδιασµός και διεξαγωγή της επιστηµονικής έρευνας. 

3. Στόχοι και προγραµµατισµός της έρευνας. 

4. Συστατικά µέρη της έρευνας (Εισαγωγή-Μέθοδος-

Αποτέλεσµα). 

5. Αξιοποίηση αποτελεσµάτων. 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: ∆ηµοτικό Πολιτιστικό Κέντρο (Ευγένεια) Κερατσινίου –

∆ραπετσώνας, Βύρωνος 79 και Πλάτωνος, Κερατσίνι – Ευγένεια, ΤΚ. 18755 Αττική, 

τηλ. 2104325710. 

 

Τίτλος Ιστορία του Τ.Κ.D από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι σήµερα. 

Ιστορική εξέλιξη τουT.K.D - I.T.F 

∆ιδάσκων Παναγιώτης Φίτζιος, Υποψήφιος διδάκτορας, Master Ιστορίας, 

Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, Θεολογίας. 

Περιεχόµενα 1.Ιστορία της Κορεάτικης Χερσονήσου. 

 2. Ιστορία των πολεµικών τεχνών της Κορέας. 

3.Ιστορία των Ακαδηµιών (Kwan). 

4.Η µετεξέλιξη σε ΤΑΕKWON-DO. 

5.Ίδρυση της  I.T.F. 

6.Ίδρυση της  W.T.F. 

7.Το  σύγχρονο ΤΑΕKWON-DO. 

8. Η διάσπαση της Ι.Τ.F. 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: Αίθουσα ξενοδοχείου Savoy – Πειραιάς (Λεωφ. Ηρώων 

Πολυτεχνείου 93). 
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2. Κύκλος/Τοµέας 3- Μαθήµατα Ειδίκευσης 

 

Τίτλος Γενική Προπονητική 

∆ιδάσκων Βασιλική Μάνου, Επίκουρη καθηγήτρια στο ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ. 

Περιεχόµενα 1.Σχεδιασµός – περιοδικότητα στην αθλητική απόδοση 

 2. Ανάπτυξη δύναµης, ταχύτητας στο ΤΚD – ITF. 

3.Ανάπτυξη αντοχής στο ΤΚD – ITF. 

4.Ανάπτυξη κινητικότητας στο ΤΚD – ITF. 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: Ηλεκτρονική πλατφόρµα. 

 

Τίτλος Γενική Προπονητική 

∆ιδάσκων Κοσµάς Χριστούλας, Καθηγητής στο ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ. 

Περιεχόµενα 1. Θεωρία προπόνησης.  

Αίθουσα διδασκαλίας: Ηλεκτρονική πλατφόρµα. 

 

Τίτλος Ειδική Προπονητική 

∆ιδάσκων Βασιλική Μάνου,Επίκουρη καθηγήτρια στο ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ. 

Περιεχόµενα 1. Ειδική αντοχή στο ΤΚD-ITF. 

 2. Ταχυδυναµικές προσαρµογές στο άθληµα ΤΚD-ITF. 

3. Ειδική εκρηκτική δύναµη 

4. Ειδικές προπονητικές ασκήσεις για αύξηση της απόδοσης. 

5.Υπέρβαση των φραγµάτων δύναµης, ταχύτητας, αντοχής µε 

ειδικόασκησιολόγιο. 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: ∆ηµοτικό Πολιτιστικό Κέντρο (Ευγένεια) Κερατσινίου –

∆ραπετσώνας, Βύρωνος 79 και Πλάτωνος, Κερατσίνι – Ευγένεια, ΤΚ. 18755 Αττική, 

τηλ. 2104325710. 
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Τίτλος Κανονισµοί Αγώνων 

∆ιδάσκων Παπαδιώτης Γεώργιος, διεθνής διαιτητής, µέλος της κεντρικής 

επιτροπής διαιτησίας της ΑΟΤΕ, πρώην οµοσπονδιακός 

προπονητής. Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΠΕ 11, Περιφερειακή  

∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Ηπείρου. 

Περιεχόµενα 1. Κανονισµός αγώνων για τα πρωταθλήµατα της ΑΟΤΕ. 

 2. Πρωτάθληµα ανδρών και γυναικών. 

3. Πρωτάθληµα εφήβων και νεανίδων. 

4. Πρωτάθληµα παίδων και κορασίδων. 

5. Πρακτική εξάσκηση στους κανονισµούς. 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: Λ. Κύµης 31, ΤΚ 14234, Ν. Ιωνία - Αττική. 

 

Τίτλος Ειδικά Θέµατα 

Αθλητισµός και αναπηρία. 

∆ιδάσκων Χριστίνα Ευαγγελινού, Καθηγήτρια στο ΤΕΦΑΑ Σερρών- ΑΠΘ. 

Περιεχόµενα 1. Ιστορική εξέλιξη. Παραολυµπιακοί αγώνες – Παραολυµπιακά 

αθλήµατα. 

 2. Αξιολόγηση αθλητών-τριων υψηλού επιπέδου. Προοπτικές 

ανάπτυξης πολεµικών τεχνών στους παραολυµπιακούς αγώνες. 

3. Έρευνες αναφορικά µε την επίδραση των προγραµµάτων. 

4. ΤKD στις κινητικές δεξιότητες παιδιών και εφήβων.  

5. Αναπηρία. Ορισµός, στάσεις, ένταξη, ατοµικές διαφορές, 

κινητική αναπηρία, µαθησιακές δυσκολίες, προβλήµατα όρασης – 

ακοής. 

 6. ΤKD και αθλητές-τριες µε αισθητηριακές ανάγκες, νοητική 

αναπηρία, κάκωση νωτιαίου µυελού και ακρωτηριασµοί. 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: Ηλεκτρονική πλατφόρµα. 
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Τίτλος Ειδικά Θέµατα 

Οργάνωση και διοίκηση της ΑΟΤΕ. 

∆ιδάσκων Παναγιώτης Φίτζιος, Υποψήφιος διδάκτορας ΑΠΘ, MScΙστορίας, 

απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, Θεολογίας. 

Περιεχόµενα Εσωτερικοί κανονισµοί της ΑΟΤΕ. 

 Νοµοθετικό πλαίσιο. 

Σχέσεις µε τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία TKD – ITF. 

Σχέσεις µε την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία TKD ΕΙΤF. 

Οργανωτική δοµή της ΑΟΤΕ. 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: ∆ηµοτικό Πολιτιστικό Κέντρο (Ευγένεια) Κεραστινίου –

∆ραπετσώνας, Βύρωνος 79 και Πλάτωνος, Κερατσίνι – Ευγένεια, ΤΚ. 18755 Αττική, 

τηλ. 2104325710. 

 

 

Τίτλος Προπονητική Τακτική-Τεχνική (Εξάσκηση) 

∆ιδάσκων Νικόλαος Λεούσης, οµοσπονδιακός προπονητής, απόφοιτος 

ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ. 

Περιεχόµενα 1. Αγωνιστική συµπεριφορά (επιθετικές και αµυντικές κινήσεις) 

 2. ∆ιαχείριση νίκης ή ήττας κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

3. Τακτική και τεχνική σε κλειστές γωνίες. 

4. Εναέριες τεχνικές - µεθοδολογική ανάλυση. 

5. Επίγειες τεχνικές- µεθοδολογική ανάλυση. 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: Λ. Κύµης 31, ΤΚ 14234, Ν. Ιωνία - Αττική. 
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Τίτλος Τεχνική Ανάλυση 

∆ιδάσκων Αναστάσιος Ορφανίδης, µέλος της επιστηµονικής επιτροπής, 

απόφοιτος ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ. 

Περιεχόµενα 1.Βασικές επιτρεπόµενες τεχνικές. 

 2. Κινησιολογία λακτισµάτων 

3. Συνδυαστικές κινήσεις αποφυγής και επίθεσης. 

4. Εργονοµία τεχνικών. 

5. Προσαρµογές τεχνικών για τους αγώνες. 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: Λ. Κύµης 31, ΤΚ 14234, Ν. Ιωνία - Αττική. 
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Τίτλος Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας 

∆ιδάσκων Χρυσούλα Ρέστα, Φυσικός, Μsc στην Ειδική Εκπαίδευση 

 1. Εκπαιδευτικές ανάγκες (Γενικές και ειδικές) 

 2. Προβλήµατα συµπεριφοράς. 

3. Τεχνικές διδασκαλίας. 

4. Τρόποι διαχείρισης εκπαιδευτικών τάξεων. 

5. Ειδική διδασκαλία στους αθλητές-τριες. 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: ∆ηµοτικό Πολιτιστικό Κέντρο (Ευγένεια) Κερατσινίου –

∆ραπετσώνας, Βύρωνος 79 και Πλάτωνος, Κερατσίνι – Ευγένεια, ΤΚ. 18755 Αττική, 

τηλ. 2104325710. 

 

Τίτλος Χρήση Η/Υ για προγραµµατισµό και έλεγχο 

Προπόνησης 

∆ιδάσκων Ειρήνη Γαβαλά, ∆ιαιτητής, απόφοιτος Μαθηµατικού ΕΚΠΑ. 

Περιεχόµενα 1. Βασικές έννοιες Η/Υ. 

 2. Word. 

3.Power point. 

4. Excel. 

5. Access. 

 6. Χρήση Η/Υ για προγραµµατισµό και έλεγχο 

Προπόνησης. 

 

Αίθουσα διδασκαλίας: ∆ηµοτικό Πολιτιστικό Κέντρο (Ευγένεια) Κερατσινίου –

∆ραπετσώνας, Βύρωνος 79 και Πλάτωνος, Κερατσίνι – Ευγένεια, ΤΚ. 18755 Αττική, 

τηλ. 2104325710. 
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Α. ∆ιάρκεια ∆ιδασκαλίας 

1. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των µαθηµάτων καθορίζεται σε 45 

λεπτά µετά τη λήξη της οποίας ακολουθεί διάλειµµα δεκαπέντε (15) λεπτών. 

Ο µέγιστος αριθµός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε δέκα (10) ώρες 

ανά ηµέρα κατάρτισης.  

Η διδασκαλία του πρακτικού µέρους των µαθηµάτων είναι δυνατό να γίνεται 

συνεχόµενη µέχρι τρείς (3) ώρες.  

1. Μετά την είσοδο του εκπαιδευτή στην αίθουσα διδασκαλίας ή στον 

προπονητικό χώρο δεν επιτρέπεται η είσοδος των καταρτιζόµενων.  

2. Οι παρουσίες λαµβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα εκπαίδευσης κατά την 

έναρξη της και µε ευθύνη του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών.  

 

Β. Επιτυχής Παρακολούθηση  

Η επιτυχής παρακολούθηση συνίσταται: α) στην παρακολούθηση µαθηµάτων 

(επαρκής παρακολούθηση), β) στις γραπτές εξετάσεις στα διδασκόµενα µαθήµατα ή / 

και πρακτικές εξετάσεις (για το πρακτικό µέρος των µαθηµάτων ειδίκευσης), γ) στις 

εργασίες προόδου (ατοµικές ή οµαδικές, προαιρετικές ή υποχρεωτικές, σε θέµατα ή 

γνωστικά αντικείµενα).  

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. καθώς και άλλων τµηµάτων ΑΕΙ µπορούν να µεταφέρουν τις 

παρακολουθήσεις των γνωστικών αντικειµένων που έχουν διδαχθεί στα υποχρεωτικά 

µαθήµατα των κύκλων 1 και 2 µε τους αντίστοιχους βαθµούς.  

 

Γ. Επαρκής Παρακολούθηση  

1. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των µαθηµάτων της 

σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να είναι 

λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας. 

2. Ο χαρακτηρισµός της επαρκούς παρακολούθησης των υποψηφίων γίνεται 

µετά την λήξη της διδασκαλίας των µαθηµάτων και πριν από τις τελικές 

εξετάσεις. Ο ∆/ντής της Σχολής ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της επαρκούς 

παρακολούθησης των υποψηφίων την επόµενη της λήξης της διδασκαλίας των 
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µαθηµάτων µε σκοπό να συµµετέχουν όσοι δικαιούνται στις τελικές 

εξετάσεις.  

3. Εάν ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της Σχολής συµπληρώσει µεγαλύτερο 

αριθµό απουσιών από τα προβλεπόµενα τότε µε απόφαση του ∆/ντη της 

Σχολής διακόπτεται η παρακολούθηση του.  

4. Ο υποψήφιος δεν έχει δικαίωµα προσέλευσης στις τελικές εξετάσεις εφόσον η 

παρακολούθησή του χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκής. 

  



[21] 

 

Εξετάσεις 

 

Α. Οργάνωση των εξετάσεων  

1. Μετά τη λήξη των µαθηµάτων ακολουθεί µία εξεταστική περίοδος, κατά τη 

διάρκεια της οποίας οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά και πρακτικά σ΄ όλη τη 

διδακτέα ύλη (θεωρητική και πρακτική) που προβλέπεται από το αναλυτικό 

πρόγραµµα.  

2. Οι εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν εντός του πρώτου εικοσαήµερου 

(ενδεικτικά) µετά τη λήξη των µαθηµάτων της Σχολής.  

3. Τη γενική ευθύνη της εύρυθµης διεξαγωγής των εξετάσεων της Σχολής έχει ο 

∆/ντης της Σχολής, ο οποίος µεριµνά έγκαιρα για την καταλληλότητα των 

χώρων, τη διαθεσιµότητα των υλικών και µέσων και γενικότερα για το 

αδιάβλητο των εξετάσεων.  

4. Οι εξετάσεις διεξάγονται µε την ευθύνη του εκπαιδευτικού προσωπικού που 

δίδαξε κατά τη διάρκεια της Σχολής.  

5. Η διάρκεια επεξεργασίας των θεµάτων κατά τη γραπτή εξέταση σε καµία 

περίπτωση δεν υπερβαίνει τις τρείς (3) ώρες.  

6. Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για την προφορική εξέταση υποψηφίων µε 

αποδεδειγµένη, πριν από την εισαγωγή τους Σχολή, δυσλεξία όπως ορίζει o 

Νόµος. 

7. Αν ο υποψήφιος αποτύχει σε µάθηµα ή µαθήµατα κατά την εξεταστική 

περίοδο γίνεται επανεξέταση και η επαναληπτική εξεταστική περίοδο ορίζεται 

µε απόφαση της Επιτροπής ∆ιοίκησης.  

 

Β. ∆ιαδικασία ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων  

1. Για την ανάπτυξη των θεµάτων χορηγούνται στους εξεταζόµενους, µε ευθύνη 

των επιτηρητών της αίθουσας, ειδικά σφραγισµένα και υπογεγραµµένα, 

ιδιόχειρα από τον εξεταστή του µαθήµατος, φύλλα χάρτου κόλλες αναφοράς ή 

τυπωµένα ερωτηµατολόγια.  

2. Στην αρχή της εξέτασης γίνεται από τους επιτηρητές και έλεγχος των 

στοιχείων ταυτότητας των εξεταζόµενων.  
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3. Τα φύλλα των θεµάτων και απαντήσεων επιστρέφονται στον ορισθέντα 

επιτηρητή, µετά το πέρας της επεξεργασίας των θεµάτων.  

4. Ο επιτηρητής αφού διαγράψει τα τυχόντα κενά στα φύλλα απαντήσεων, 

µονογραφεί στο τέλος της διαπραγµάτευσης των θεµάτων, καταµετρά τα 

γραπτά και αντιπαραβάλλει µε την κατάσταση των υποψηφίων που είχαν 

δικαίωµα συµµετοχής στην εξέταση, πιστοποιεί τους απόντες και αναγράφει 

τα ονοµατεπώνυµα τους στο φάκελο εξετάσεων. Στη συνέχεια παραδίδονται 

στο ∆/ντη της Σχολής.  

 

Γ. Βαθµολόγηση – Αξιολόγηση  

1. Η βαθµολογική κλίµακα ορίζεται από το µηδέν εώς δέκα (0-10) και ως 

κατώτερος προβιβάσιµος βαθµός θεωρείται το πέντε (5).  

2. Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ καθώς και άλλων τµηµάτων ΑΕΙ µεταφέρουν τις 

παρακολουθήσεις των γνωστικών αντικειµένων που έχουν διδαχθεί στα 

υποχρεωτικά µαθήµατα των κύκλων 1 και 2 µε τους αντιστοίχους βαθµούς.  

3. Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των σπουδαστών 

γίνεται λαµβάνοντας υπόψη (α) την αξιολόγηση συµµετοχής σε εργασίες 

προόδου (ατοµικές ή οµαδικές, προαιρετικές ή υποχρεωτικές) (β) την τελική 

εξέταση (γραπτές, πρακτικές εξετάσεις).  

 

Ο τρόπος αξιολόγησης στη τελική εξέταση περιγράφεται ανά µάθηµα ως εξής: 
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ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙ

Σ 

ΤΕΣΤ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩ

Ν 

ΑΠΑΝΤΗΣΕ

ΩΝ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚ

ΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΙΣ

Η     

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕ

Σ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙ

Σ 

Ανατοµία  100%    

Αθλητική 

∆ιαιτολογία 

 100%    

Αθλητιατρική  100%    

Εργοφυσιολογ

ία 

 100%    

Φυσικοθεραπε

ία 

 100%    

 

 

 

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤ

Α 

ΓΡΑΠΤΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙ

Σ 

ΤΕΣΤ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩ

Ν 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩ

Ν 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕ

Σ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΙΣ

Η     

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕ

Σ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙ

Σ 

Αθλητική 

Παιδαγωγικ

ή 

 100%    

Αθλητική 

Ψυχολογία 

 100%    

Οργάνωση 

& ∆ιοίκηση 

Αθλητισµού 

 100%    

Κινητική 

Συµπεριφορ

ά (Μάθηση) 

 100%    

Μεθοδολογί

α 

Αθλητικής 

Έρευνας 

 100%    

Ιστορία του 

T.K.D. από 

αρχαιοτάτω

ν χρόνων 

µέχρι 

σήµερα. 

 100%    
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Ιστορική 

εξέλιξη του 

T.K.D. 

I.T.F. 

 

 

 

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙ

Σ 

ΤΕΣΤ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩ

Ν 

ΑΠΑΝΤΗΣΕ

ΩΝ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚ

ΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΙΣ

Η     

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚ

ΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙ

Σ 

Γενική 

Προπονητική 

 100%    

Ειδική 

Προπονητική 

 100%    

Κανονισµοί 

Αγώνων 

 100%    

Ειδικά Θέµατα  100%    

Προπονητική 

τακτική-

τεχνική 

(εξάσκηση) 

 100%    

Τεχνική 

ανάλυση  

 100%    

Μεθοδολογία 

∆ιδασκαλίας 

 100%    

Χρήση Η/Υ 

για 

προγραµµατισ

µό και έλεγχο 

προπόνησης 

 100%    
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Χορήγηση ∆ιπλώµατος 

 

 

1. ∆ίπλωµα της Σχολής Προπονητών TaekwonDoI.T.F Γ’ κατηγορίας έχουν 

δικαίωµα να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

είχαν επαρκή παρακολούθηση και περάτωσαν µε επιτυχία τις θεωρητικές και 

πρακτικές εξετάσεις.  

2. Τα ∆ιπλώµατα παραδίδονται στους επιτυχόντες από το αρµόδιο Τµήµα της 

Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.).  

3. Το κάθε ∆ίπλωµα για να θεωρείται έγκυρο φέρει σφραγίδα και αρίθµηση από την 

Γ.Γ.Α.  

4. Ο τύπος ∆ιπλωµάτων και τα όσα αναφέρονται σε αυτά είναι κοινός και σύµφωνος 

µε πρότυπο που παραδίδει το αρµόδιο τµήµα της Γ.Γ.Α.  

 


