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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.: 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 

2. Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K: 

SPORTS COACH 
 

3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να: 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Διευκρινίζει όρους ανατομίας, φυσιολογίας, εμβιομηχανικής, διαιτολογίας, στατιστικής και παιδαγωγικής. 

 Αναλύει, στις λεπτομέρειές της, τη διαδικασία της μάθησης. 

 Διατυπώνει βασικές αρχές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, καθώς και τεχνκές προπόνησης. 

 Περιγράφει πλήρως τους κανονισμούς του αθλήματος στο οποίο εξειδικεύεται. 

 Ξεχωρίζει την επίδραση ενεργειών στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. 

 Διατυπώνει βασικές αρχές μεθοδολογίας έρευνας, αθλητικής και κοινωνικής ψυχολογίας. 

 Διακρίνει δύο (2) τουλάχιστον εφαρμογές εργομετρικής αξιολόγησης και στατιστικής ανάλυσης. 

 Ξεχωρίζει τις διαφορές στην προπόνηση, τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό στη χώρα μας (σχολικός, αγωνιστικός, 
μαζικός, επαγγελματικός κλπ.). 

 Αναγνωρίζει την κλίμακα διοίκησης του αθλητισμού σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

 Διατυπώνει βασικές έννοιες λειτουργικών συστημάτων Η/Υ. 

 Επικοινωνεί ικανοποιητικά σε μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Χειρίζεται με άνεση εφαρμογές περιβάλλοντος γραφείου (Ms office). 

 Καταρτίζει χρονοδιάγραμμα προπονήσεων ώστε να πετύχει τη μέγιστη απόδοση σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο 
(αγώνες) και τηρεί στατιστικά στοιχεία εξέλιξης και επιδόσεων. 

 Αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα στατιστικής ή εργομετρικής έρευνας. 

 Αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα προγράμματος προπόνησης.  

 Οργανώνει προγράμματα προετοιμασίας και συμμετοχής σε αγωνιστικές δραστηριότητες. 

 Οργανώνει τις συμμετοχές των αθλητών του σε διοργανώσεις ερασιτεχνικού ή/και επαγγελματικού επιπέδου.  

 Καταρτίζει ασκήσεις ασφαλούς εκγύμνασης του σώματος και διαγιγνώσκει προβλήματα τραυματισμών. 

 Εφαρμόζει στρατηγική και τακτικές για την επίτευξη καλών επιδόσεων. 

 Επιλέγει το κατάλληλο προσωπικό υποβοήθησης του έργου του. 

 Επικοινωνεί με ακρίβεια και σαφήνεια στις επαφές με τα ΜΜΕ. 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματός του. 

 Ενεργεί σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του οργανισμού στον οποίο εργάζεται. 

 Αντιλαμβάνεται τον ρόλο του και την ευθύνη συνεργασίας με αθλητές, βοηθούς, προσωπικό κλπ.  

 Συνεργάζεται αποτελεσματικά ως μέλος ομάδας. 

 Λαμβάνει πρωτοβουλίες και αποφάσεις, όταν και όπου απαιτηθεί, ώστε να λύσει τα προβλήματα που θα προκύψουν. 
 Ενημερώνεται συστηματικά για τις εξελίξεις στον τομέα του. 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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4.  Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 

3
 

 

Ο κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε αθλητικούς συλλόγους και οµάδες, ιδιωτικά και δηµοτικά 
γυµναστήρια, ιδιαίτερα µαθήµατα, ιδιωτικές και κρατικές κατασκηνώσεις, ιδιωτικά σχολεία, εργοµετρικά κέντρα, ινστιτούτα αδυνατίσµατος, 
φυσιοθεραπευτήρια.  

Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 / Α΄ / 5-
3-2001), ως ισχύει. 

 

5.  Επίσημη βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος  

 
Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος  Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση του τίτλου 

σπουδών/προσόντος  

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 
https://www.eoppep.gr/ 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 
https://www.eoppep.gr/ 

 
Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών  1  

 
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας 

 

    Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση 
Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων 
πιστοποίησης (κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10) 

γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων πιστοποίησης 
(επιτυχών / αποτυχών) 
 

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1 Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1 

Ναι Όχι  

Νομική βάση 

Νόμος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 

Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης 

 

6. Επίσημα αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος  

 

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ..  

Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που οδηγεί στο πιστοποιητικό: 4 εξάμηνα (έως τον ν.4186/2013) / 5 εξάμηνα (μετά τον 
ν.4186/2013) 

 

7.  Πρόσθετες πληροφορίες 

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 1 

Απολυτήριο ή Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή  Πτυχίο ΕΠΑΣ (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF) ΣΕΚ  ή ισότιμο τίτλο σπουδών (Επίπεδο 3 
ΕΠΠ/EQF)  

Μετά την ψήφιση του Ν 4763/2020, μόνο με Απολυτήριο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) ή ισότιμο τίτλο σπουδών 
(Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF)   

Ενδεικτικά Διδασκόμενα Μαθήματα ειδικότητας: 

Ανατομία, Κινητική μάθηση και κινητικός έλεγχος, Αθλητική κοινωνιολογία, Οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού, Άθλημα εξειδίκ ευσης 
Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV, Φυσιολογία, Αθλητική ψυχολογία, Αθλητική παιδαγωγική, Βιομηχανική των αθλητικών κινήσεων, Εργοφυσιολογία, Αθλητιατρική, 
Μεθοδολογία έρευνας, Προπονητική Ι,ΙΙ, Αθλητική διαιτολογιά, Φυσικοθεραπεία, Στατιστική, Αγγλικά, Χρήση Η/Υ.  

 

 

Περισσότερες πληροφορίες  για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr 

Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π- ΕL/NEC 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000 europass@eoppep.gr 
http://europass.eoppep.gr       https://www.eoppep.gr/ 

 

file:///C:/Users/s.doulami/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QLSSB0W6/www.nqf.gov.gr
http://proson.eoppep.gr/
http://europass.eoppep.gr/

