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ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 2019-2020 

Γ′ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

ΑΘΗΝΑ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

 ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  θα λειτουργήσει σε τρεις κύκλους: 

 Α΄ΚΥΚΛΟΣ (Φεβρουάριος –Μάρτιος 2020) 

 Ενόργανη Γυμναστική 

 Τραμπολίνο 

 Αεροβική Γυμναστική 

 Γυμναστική για Όλους(1o τμήμα) 

 Μπόουλινγκ 

̶ Τα πρακτικά μαθήματα του Α΄ κύκλου  θα πραγματοποιούνται  Σάββατο από 14:00-

20:45 και Κυριακή 9:30-18:00. 

 Β΄ΚΥΚΛΟΣ (Ιούλιος  2020) 

 Ακροβατική Γυμναστική 

 Γυμναστική για Όλους ( 2ο τμήμα) 

̶ Τα πρακτικά μαθήματα του Β’ κύκλου θα  πραγματοποιούνται  καθημερινά από  29 

Ιουνίου - 13 Ιουλίου 2020 και ώρες  9:30-18:00 . 

 

Γ ΄ ΚΥΚΛΟΣ  (Αύγουστος  2020) 

 Ρυθμική Γυμναστική 

 Γυμναστική για Όλους ( 3ο τμήμα) 

̶ Τα πρακτικά μαθήματα του Β’ κύκλου θα  πραγματοποιούνται  καθημερινά από  20-

31 Αυγούστου 2020 και ώρες  9:30-18:00 . 

 

 ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

θα λειτουργήσει σε δύο κύκλους: 

Α΄ΚΥΚΛΟΣ (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2020) 

 Ενόργανη Γυμναστική 

 Ακροβατική Γυμναστική 

 Γυμναστική για Όλους ( 1o τμήμα) 

 Μπόουλινγκ 
̶ Τα πρακτικά μαθήματα του Α’ κύκλου θα  πραγματοποιούνται  Σάββατο από 14:00-

20:45 και Κυριακή 9:30-18:00 . 

̶ Τα θεωρητικά μαθήματα στα ποια απαιτείται η φυσική παρουσία των  σπουδαστών 

θα πραγματοποιούνται Σάββατο και Κυριακή και ώρες  9:30-18:00. 
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Β΄ΚΥΚΛΟΣ( Αύγουστος 2020) 

 

 Γυμναστική για Όλους (2ο τμήμα) 

̶ Τα πρακτικά μαθήματα του Β’ κύκλου θα  πραγματοποιούνται  καθημερινά από  20-

31 Αυγούστου 2020 και ώρες  9:30-18:00 .  

 

 

 Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για το ακριβές  πρόγραμμα του Μπόουλινγ2ο κ για 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

 Οι σπουδαστές οι οποίοι  έχουν δηλώσει δύο ειδικότητες θα τις παρακολουθήσουν 

σε δύο κύκλους.  

 Οι σπουδαστές οι οποίοι  έχουν δηλώσει τρεις  ειδικότητες θα τις 

παρακολουθήσουν σε τρεις  κύκλους.  

̶ Τα πρακτικά του Α’ κύκλου θα ξεκινήσουν αρχές Φεβρουαρίου για να έχουν 

ολοκληρωθεί  έως τα μέσα του Μαρτίου με δεδομένο ότι οι αγωνιστικές 

υποχρεώσεις κατά τους μήνες Απρίλιο- Μάιο- Ιούνιο είναι πολλές σε όλα τα 

αθλήματα της Γυμναστικής.  

̶ Τα ΔΙΑ ΖΏΣΗΣ μαθήματα  στα ποια απαιτείται η φυσική παρουσία των  σπουδαστών 

θα πραγματοποιούνται Σάββατο και Κυριακή και ώρες  9:30-18:00 σε ημερομηνίες 

που θα ανακοινωθούν στον οδηγό σπουδών.  

̶ Ε-LEARNING : θα τα παρακολουθήσουν οι σπουδαστές μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας. 

 

Περισσότερες  πληροφορίες σχετικά με  το πρόγραμμα θα αναρτηθούν στον οδηγό 

σπουδών της σχολής ο οποίος θα αναρτηθεί  το συντομότερο. 

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οτιδήποτε 

κρίνει ότι βοηθά την καλύτερη οργάνωση της σχολής προπονητών.  

Οτιδήποτε νεώτερο θα αναρτηθεί στη σελίδα της ΕΓΟ. 

 

 

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019 


