
Σχολή Προπονητών Τοξοβολίας  

Γ’  Κατηγορίας στην Αθήνα  

 

Η Σχολή Προπονητών Τοξοβολίας Γ΄ Κατηγορίας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα με ημερομηνία έναρξης 

στις 28 Σεπτεμβρίου 2018. Η συνολική διάρκεια της σχολής είναι τριακόσιες (300) ώρες, εκ των οποίων 

εκατόν πενήντα ώρες (150) ώρες αφορούν τα μαθήματα του Κύκλου / Τομέα 1 & 2 – Θεωρητικά Μαθήματα, 

στο πλαίσιο των οποίων θα διδαχθούν τα μαθήματα της ανατομίας, φυσιολογίας, εργοφυσιολογίας, 

φυσικοθεραπείας, βιομηχανική, κινητικής μάθησης, οργάνωσης – διοίκησης του αθλητισμού, αθλητικής 

ψυχολογίας, αθλητικής παιδαγωγικής και μεθοδολογίας έρευνας. Επίσης εκατόν πενήντα ώρες (150) ώρες θα 

πραγματοποιηθούν τα μαθήματα του Κύκλου / Τομέα 3 όπου εκατό (100) ώρες θα διατεθούν στο ολυμπιακό 

τόξο και πενήντα (50) ώρες στο σύνθετο τόξο (γενικής προπονητική, ειδική προπονητική, μεθοδολογίας 

διδασκαλίας, τεχνική ανάλυση, πρακτική εξάσκηση, ειδικά θέματα, κανονισμοί). 

Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι οργανωμένη σε έξι (6) τριήμερα (Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή), εκ 

των οποίων τα δύο (2) θα γίνουν με τη μορφή διδασκαλίας μέσω διαδικτύου (e-learning) καθώς και σε δύο 

ενότητες δεκαήμερων μαθημάτων.   

Ειδικότερα, στα τέσσερα (4) δια ζώσης τριήμερα των μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 

παρακολουθήσουν τα μαθήματα ως εξής: Παρασκευή 16:00 έως 21:00, Σάββατο 09:00 έως 19:00 και Κυριακή 

09:00 έως 19:00 με τα αντίστοιχα διαλείμματα. Οι προαναφερθείσες ώρες είναι η μέγιστη πιθανή διάρκεια 

των μαθημάτων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διδακτικές ώρες πιθανόν να είναι λιγότερες.  

Τα τριήμερα μαθήματα έχουν προγραμματισθεί να υλοποιηθούν στις ακόλουθες ημερομηνίες:  

1o) 28/9 έως 30/9, 2o) 12/10 έως 14/10, 3o) 7/12 έως 9/12 (e-learning), 4o) 22/2 έως 24/2, 5o) 29/3 έως 31/3 

(e-learning) και 6ο) 19/4 έως 21/4.  

Η διαδικασία υλοποίησης των τριημέρων στα οποία θα διδαχθούν τα μαθήματα μέσω e-learning 

διαφοροποιούνται και όλες οι απαραίτητες οδηγίες θα δοθούν κατά την πρώτη μέρα της σχολής (διαδικασία, 

κωδικοί κ.ά.). Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη διάρκεια των μαθημάτων θα είναι τρεις ώρες και θα είναι εντός 

των ωρών που αναφέρθηκαν και στα διαζώσης τριήμερα.  

Τέλος, θα πραγματοποιηθούν δύο ενότητες δεκαήμερων μαθημάτων  

από 9/11 έως 18/11/2018 και από 2/2 έως 10/2/2019, όπου οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν κυρίως 

μαθήματα του Κύκλου / Τομέα 3 (Ολυμπιακό τόξο, Σύνθετο  τόξο). Κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων 

ενοτήτων τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται (κατά μέγιστο) από τις 09:00 έως 19:00, ενώ στις 9/11 τα 

μαθήματα θα διαρκέσουν από τις 16:00 έως 21:00. 

Τα μαθήματα του Κύκλου / Τομέα 3 Μαθήματα Ειδίκευσης θα πραγματοποιηθούν  

12/10 έως 14/10, 14/11 έως 18/11 και 3/2 έως 10/2/2019. 

Τα θεωρητικά μαθήματα θα γίνουν σε αίθουσα του City Unity College το οποίο βρίσκεται στην 

περιοχή του Συντάγματος στην οδό Θησέως 15-17, 105 67, Αθήνα, ενώ το πρακτικό μέρος των μαθημάτων θα 

υλοποιηθεί στο Γήπεδο Τοξοβολίας του Ο.Α.Κ.Α. Αθηνών.  Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα απουσιών οι 

οποίες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις δεκαπέντε (15) διδακτικές ώρες. Οι εξετάσεις είναι 

προγραμματισμένες να υλοποιηθούν στις 11/5/2019.  

Η έναρξη της σχολής θα πραγματοποιηθεί στο City Unity College (Θησέως 15-17, 105 67, Αθήνα) στις 

28/9/2018 στις 15:30 και θα πρέπει να παραβρεθούν όλοι όσοι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής της σχολής 

και έχουν καταθέσει τα δίδακτρα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Επιτυχόντων της 

Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Γ κατηγορίας στην Αθήνα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

Τέλος, όσοι εκ των συμμετεχόντων έχουν τη δυνατότητα παρακαλούνται να έχουν μαζί τους φορητό 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ επίσης όλοι οι συμμετέχοντες είναι σκόπιμο να έχουν προσωπικό ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (email). 


