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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Διδακτική Κλασικού Αθλητισμού 2 (169) 
Υπεύθυνος του Μαθήματος: Κόλλιας Ηρακλής, Καθηγητής, ( ) 2310992219 – ( ) hkollias@phed.auth.gr 

Συντονιστής Μαθήματος: Σαρασλανίδης Πλούταρχος, Λέκτορας, ( ) 2310992207 – ( ) saraplou@phed.auth.gr 

Χώρος ανακοινώσεων: αναρτώνται στον Υποτομέα Στίβου, όπισθεν του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Α.Π.Θ. 

Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και δικαιώματα φοιτητών: βλ. Οδηγό Σπουδών Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. 2009-2010 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  1 εξάμηνο (2ο), 4 ώρες/εβδομάδα  
 

ΣΚΟΠΟΣ:  Ως σκοπός ορίζεται να γνωρίζουν οι φοιτητές-τριες όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορούν να διδάξουν τη βασική 
τεχνική κάθε αγωνίσματος στα παιδιά του σχολείου. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Διδασκαλία των δρόμων με εμπόδια, των αλμάτων σε ύψος και επί κοντώ, της δισκοβολίας και του ακοντισμού ως 
προς τους εξής θεματικούς άξονες: α) Ιστορική εξέλιξη των αγωνισμάτων, β) Ανάλυση τεχνικής & μεθοδική διδασκαλία των 
αγωνισμάτων, και γ) Κανονισμοί διεξαγωγής αγώνων. 
 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Τα μαθήματα εφαρμογής (Πράξη) πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου 
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος. Οι θεωρητικές διαλέξεις (Θεωρία) θα πραγματοποιηθούν στην 
Αίθουσα Τύπου του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης (κτήριο Διοίκησης, 1ος όροφος) ως ακολούθως (*): 
 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΙ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΆΛΜΑ ΣΕ ΎΨΟΣ & ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 

Α1-Α2-Α3 Τετάρτη 17/03/2010 
09:00-10:30 

Τετάρτη 24/02/2010 
09:00-10:30 

Τετάρτη 28/04/2010 
09:00-10:30 

Τετάρτη 12/05/2010 
09:00-10:30 

Α4-Α7-Α9  Δευτέρα 10/05/2010 
08:30-10:00 

Δευτέρα 12/04/2010 
08:30-10:00 

Δευτέρα 08/03/2010 
08:30-10:00 

Δευτέρα 22/02/2010 
08:30-10:00 

Α5-Α11-Α14  Τρίτη 23/02/2010 
08:30-10:00 

Τρίτη 11/05/2010 
08:30-10:00 

Τρίτη 20/04/2010 
08:30-10:00 

Τρίτη 16/03/2010 
08:30-10:00 

Α6-Α8-Α10  Δευτέρα 03/05/2010 
10:30-12:00 

Δευτέρα 22/02/2010 
10:30-12:00 

Δευτέρα 15/03/2010 
10:30-12:00 

Δευτέρα 12/04/2010 
10:30-12:00 

Α12- Α13-Α15-Α16 Τετάρτη 24/02/2010 
10:45-12:15 

Τετάρτη 17/03/2010 
10:45-12:15 

Τετάρτη 28/04/2010 
10:45-12:15 

Τετάρτη 12/05/2010 
10:45-12:15 

* ενδέχεται να τροποποιηθεί όταν ανακοινωθεί επίσημα η ημερομηνία διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών. 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ: 
 α) Καντζίδης Δ. & Παπαϊακώβου Γ. (2006). Κλασικός αθλητισμός για το σχολείο και το σύλλογο. Θεσσαλονίκη: Καντζίδης & 
Παπαϊακώβου,  
β) Katzenbogner H. (2008). Κλασικός αθλητισμός για παιδιά. Θεσσαλονίκη: Τσιαρτσιάνης Αθανάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 Κέλλης Σ., Κοντονάσιος Ι., Μάνου Β., Πυλιανίδης Θ., Σαρασλανίδης Π. & Σούλας Δ. (2009). Κλασικός αθλητισμός στην 
εκπαίδευση και τον αθλητισμό. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Salto. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ: 
 Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.):   http://www.segas.gr  
 Παγκόσμια Ομοσπονδία Κλασικού Αθλητισμού (I.A.A.F.):   http://www.iaaf.org  
 Ο Κλασικός Αθλητισμός στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα (Βιβλία Φυσικής Αγωγής Μαθητή και Εκπαιδευτικού από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο):   http://pi-schools.sch.gr/gymnasio, http://pi-schools.sch.gr/dimotiko 
 

ΕΕξξ εε ττάάσσεε ιι ςς   
  

Ξεχωριστή Θεωρητική και Πρακτική εξέταση. Η θεωρητική εξέταση γίνεται στο τέλος του εξαμήνου γραπτώς με σχετικές ερωτήσεις. Η 
πρακτική εξέταση περιλαμβάνει: α) αξιολόγηση της τεχνικής στα αγωνίσματα με βάση το πίνακα 1 και τα κριτήρια που αναφέρονται 
παρακάτω, και β) αξιολόγηση της επίδοσης με βάση την κλίμακα αξιολόγησης που αναφέρεται στον πίνακα 2.  
Ο φοιτητής θεωρείται ότι πέτυχε στις εξετάσεις εφόσον: 
1. βαθμολογηθεί στη Θεωρία τουλάχιστον με πέντε (5) 
2. βαθμολογηθεί στην πράξη με βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) σε κάθε ένα αγώνισμα. Ο βαθμός της Πράξης περιλαμβάνει την 

τεχνική και την επίδοση με ξεχωριστή βαθμολογία. 
3. βαθμολογηθεί σε μία τεχνική και σε μία επίδοση με βαθμό τουλάχιστον 4 (τέσσερα), αλλά το σύνολο της Τεχνικής και της 

Επίδοσης να είναι πάνω από 30 (τριάντα). Αν σε ένα αγώνισμα βαθμολογηθεί κάτω του 4 (τέσσερα), επαναλαμβάνει την 
πρακτική εξέταση σε όλα τα αγωνίσματα. 

4. Ο μέσος όρος της Θεωρίας και της Πρακτικής εξέτασης δίνει τον τελικό βαθμό του εξαμήνου. 



 

ΑΑνν ττ ιι κκ εε ίί μμεενναα   ααξξ ιι οολλόόγγηησσηηςς   ττ ηηςς   ττ εεχχνν ιι κκήήςς   
 

Πίνακας 1. Αντικείμενα στα οποία εξετάζεται η τεχνική των αγωνισμάτων 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 2ου εξαμήνου 

ΔΡΟΜΟΙ 
Πέρασμα 3 εμποδίων με 3 ή 5 ενδιάμεσους διασκελισμούς 
Αφετηρία–1ο εμπόδιο: κανονικές αποστάσεις 
Ενδιάμεσες αποστάσεις – ύψη εμποδίου: βλ. υπόμνημα πίνακα 2. 

ΑΛΜΑΤΑ Άλμα σε ύψος (τεχνική Flop) 
ΡΙΨΕΙΣ Δισκοβολία / Ακοντισμός (μετά από κλήρωση) 

 
 
ΚΚλλ ίί μμαακκεε ςς   ααξξ ιι οολλόόγγηησσηηςς   ττ ηηςς   εεππ ίί δδοοσσηηςς   

  
Πίνακας 2: Αξιολόγηση φοιτητριών και φοιτητών με βάση τις επιδόσεις κατά την πρακτική εξέταση (2ο Εξάμηνο)  

 Φοιτήτριες Φοιτητές 
ΑΓΩΝΙΣΜΑ\ΒΑΘΜΟΣ 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 

60m εμπόδια (sec) 12.2 11.9 11.6 11.3 11.0 10.7 10.3 11.3 11.0 10.7 10.4 10.1 9.8 9.4 
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ (m) 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (m) 16.50 17.50 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 23.00 24.00 26.00 28.00 30.00 32.00 34.00 
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (m) 17.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 26.00 28.00 30.00 32.00 34.00 36.00 38.00 

ΟΟιι  φφοοιιττήήττρριιεεςς  εεξξεεττάάζζοοννττααιι  σσεε  εεμμππόόδδιιαα  7766ccmm  ((εεννδδιιάάμμεεσσηη  ααππόόσστταασσηη::  έέωωςς  κκααιι  --11mm  ααππόό  ττηηνν  εεππίίσσηημμηη)),,  μμεε  δδίίσσκκοο  11kkgg  κκααιι  μμεε  αακκόόννττιιοο  660000ggrr  
ΟΟιι  φφοοιιττηηττέέςς  εεξξεεττάάζζοοννττααιι  σσεε  εεμμππόόδδιιαα  8844ccmm  ((εεννδδιιάάμμεεσσηη  ααππόόσστταασσηη::  έέωωςς  κκααιι  --11mm  ααππόό  ττηηνν  εεππίίσσηημμηη)),,  μμεε  δδίίσσκκοο  11..55kkgg  κκααιι  μμεε  αακκόόννττιιοο  770000ggrr  

 
 
 
ΚΚρρ ιι ττ ήήρρ ιι αα   ααξξ ιι οολλόόγγηησσηηςς   ττ ηηςς   ττ εε χχνν ιι κκήήςς **   
  
 
169  Διδακτική του Κλασικού Αθλητισμού 2 (2ο εξάμηνο) 

 
1. Δρόμος με εμπόδια 
• Εκκίνηση από βατήρα, με οκτώ ή εννέα βήματα (μέγιστο) μέχρι το πρώτο εμπόδιο. 
• Ώθηση πριν το εμπόδιο, κίνηση πρώτου ποδιού. 
• Κίνηση δεύτερου ποδιού, κίνηση χεριών, θέση σώματος. 
• Προσγείωση μετά το εμπόδιο και πέρασμα σε τρέξιμο. 

 
2. Άλμα σε ύψος (Flop) 
• Φόρα τουλάχιστον έξι (6) βήματα, διαμόρφωση ταχύτητας, προετοιμασία πατήματος (κίνηση χεριών, μήκος δυο 

τελευταίων βημάτων). 
• Τρόπος πατήματος, έκταση του κορμού στην απογείωση, χρησιμοποίηση των μελών αιώρησης. 
• Πέρασμα πήχη με έκταση του κορμού, οι φτέρνες πιο χαμηλά από τη λεκάνη, προσγείωση με την πλάτη. 

 
3. Δισκοβολία (1 ½ στροφή) 
• Αρχική θέση, λαβή, ταλαντώσεις,  
• Έναρξη περιστροφής, εκτέλεση στροφικού άλματος, επιτάχυνση στη στροφή. 
• Λήψη τελικής θέσης ρίψης, θέση κορμού, θέση οργάνου. 
• Διαδοχικές κινήσεις στη ρίψη, συγκράτηση. 

 
4. Ακοντισμός (τουλάχιστον οχτώ [8] βήματα φόρα) 
• Λαβή και μεταφορά οργάνου, «τράβηγμα» του ακοντίου πίσω. 
• Ρυθμός των 5 βημάτων. 
• Σταυρωτό βήμα, θέση ποδιών στη θέση ρίψης. 
• Διαδοχικές κινήσεις στη ρίψη, συγκράτηση. 

 
 
* βλ. Πανουτσακόπουλος Β. & Κόλλιας Η. (2009): Κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής στον κλασικό αθλητισμό (2ο μέρος). Θεσσαλονίκη: Τμήμα 

Εκδόσεων Α.Π.Θ. [ακαδημαϊκές σημειώσεις που θα διανεμηθούν στα πλαίσια του μαθήματος] 


