
Κινησιοθεραπεία

Πρόκειται για μια νέα, εξελιγμένη ειδικότητα παροχής υπηρεσίας, προσφοράς και υποστήριξης του ανθρώπινου
οργανισμού, μέσω της κίνησης και της φυσικής άσκησης. Η φυσική άσκηση αποτελεί βασικό παράγοντα για έναν
υγιεινό τρόπο ζωής. Η σκέψη αυτή δεν είναι καινούργια. Το γεγονός ότι η ήπια, φυσική δραστηριότητα συνδέεται
άμεσα με την καλή υγεία και την ποιότητα ζωής, ήταν ήδη γνωστό στους αρχαίους Έλληνες του 5ου αιώνα π.χ. Έ-
κτοτε, και πια στην σημερινή εποχή, η επιστημονική έρευνα απέδειξε ότι η φυσική άσκηση επιμηκύνει τη ζωή, προ-
στατεύει την υγεία και τη φυσιολογία και μειώνει τον κίνδυνο ασθενειών.

Η τακτική κινητική άσκηση και δράση επιδρά ευεργετικά σε διάφορα συστήματα του σώματος. Μπορεί να είναι
προγραμματισμένη και προσχεδιασμένη ανάλογα με τους στόχους και τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου. Έτσι βοηθά
και συντηρεί εξολοκλήρου τον οργανισμό μας σε επίπεδο κυττάρων, ιστών, οργάνων και συστημάτων που χρειάζε-
ται να υποστηρίξουμε. Ο εγκέφαλος, η καρδιά και το κυκλοφορικό σύστημα, οι πνεύμονες και το αναπνευστικό σύ-
στημα, οι μύες και τα οστά, οι αρθρώσεις μας, είναι μόνο μερικές από τις δομές του ανθρώπινου σώματος που ω-
φελούνται από ασκήσεις «δομημένες» ή προγράμματα κίνησης που αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς βίο-μηχανοποίησης και ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά τον τελευταίο αιώ-
να σημαίνει πρακτικά ότι, τώρα πια, οι άνθρωποι στις ανεπτυγμένες χώρες, ζουν μια πιο καθιστική και λιγότερο
ενεργητική ζωή. Ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι ασκούνται τακτικά. Συχνά προσπαθούν να ξεκινήσουν κάποιο εί-
δος γυμναστικής αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, τα παρατούν.

Ο «ειδικός» επαγγελματίας υγείας που θα εκπαιδευτεί στην ειδικότητα της κινητικής αγωγής, υποστηρίζει και προ-
σφέρει την δυνατότητα να ενταχθεί και να ενσωματωθεί η άσκηση και η φυσική δραστηριότητα στη καθημερινή
ζωή. Καταβάλλοντας μια κοινή συγκροτημένη προσπάθεια η κίνηση και η συνειδητή δράση θα μπορεί να προσφέ-
ρει υγεία, δύναμη, ενέργεια και ευρωστία απολαμβάνοντας σε όλα τα επίπεδα, μια καλύτερης ποιότητας ζωή.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα, καθώς υλοποιείται σαν παροχή υπηρεσίας, συνδυάζει προγράμματα πρόληψης, βελτί-
ωσης και αποκατάστασης. Κινητικά προγράμματα που απευθύνονται στο ανθρώπινο σώμα (μυο-σκελετικό σύστη-
μα) αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο οργανισμό (σώμα – νους – ενέργεια). Έτσι υποστηρίζεται εξολοκλήρου η ανθρώ-
πινη ύπαρξη και φυσιολογία, ενώ απελευθερώνονται και βελτιώνονται οι κινητικές, ψυχοσωματικές και μορφολο-
γικές αδυναμίες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Η έννοια της μάθησης. Ανάλυση αλληλεπίδρασης.

 Ιστορική αναδρομή της κίνησης.

 Θεωρία μυϊκού συστήματος.

 Δομή του σκελετικού συστήματος.

 Η φυσιολογία Μυός – Νεύρου και η Μυϊκή Σύσπαση.

 Η Κίνηση σαν αυτοματοποιημένη ή αυτοματική πράξη.

 Στοιχεία Πληθυσμιακής Υγιεινής.

 Στοιχεία Κοινωνιολογίας.

 Στοιχεία Γενικής Ψυχολογίας.

 Ασκήσεις Αποκατάστασης.

 Ασκήσεις Ενδυνάμωσης – Δυναμικές Ασκήσεις.

 Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Άσκησης – Κίνησης.

 Αθλητική Τραυματολογία.

 Διαλογισμός και Κίνηση.

 Κινησιολογία, Μυϊκές εξετάσεις και Ενεργειακή Εξισορρόπηση.

 Άσκηση και Υγιής καρδιά – κυκλοφορικό σύστημα.



 Αεροβικές Ασκήσεις – Αναερόβια Άσκηση - Ασκήσεις Ευκαμψίας - Άσκηση και εγκυμοσύνη - Άσκηση για υ-
πέρβαρους - Άσκηση για Ηλικιωμένους.

 Πρόγραμμα κινητικής αποκατάστασης για χρόνιες δυσλειτουργίες (μέθοδος Εγκόσκ).

 Η Θεωρία της προπόνησης. Μυϊκές Διατάσεις. Μέτρηση και προπόνηση της κινητικότητας. Λειτουργία των
κοιλιακών και ραχιαίων μυών.  Βιολογική αξία της άσκησης.  Σύγχρονο – Ενιαίο σύστημα Φυσικής Αγωγής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δημήτρης Καραμανής

Είναι πτυχιούχος Φυσιοθεραπευτής, (Leeds Metropolitan University), εισηγητής ειδικοτήτων φροντίδας – μέριμνας
της φυσιολογίας του ανθρώπου και συγγραφέας. Βιβλία του είναι : «Sports Massage» (εκδόσεις Ισόρροπον 2007),
«Κίνηση και Υγεία» (εκδόσεις Wellness Academy 2011), «Yoga Flying – Brain Yoga Method» (εκδόσεις Wellness
Health Academy). Βασικός άξονας των θεωρητικών και πρακτικών εφαρμογών που έχει διδαχτεί και εισηγείται εί-
ναι το μοίρασμα της αέναης, παλαιάς και νεότερης γνώσης. Παιδείας, τεκμηριωμένης γνώσης και πληροφορίας που
στηρίζεται σε βασικές επιστημονικές – νομοτελειακές αρχές και δεδομένα. Οι δεξιότητες που εισηγείται είναι πά-
ντα σύνθεση διαχρονικών αξιών και αναγκών σε σχέση με τις ειδικότητες φροντίδας και υποστήριξης της φυσιολο-
γία του ανθρώπου, με τα νέα επιστημονικά τεκμήρια και πεπραγμένα που εξελίσσονται με καταιγιστικούς ρυθμούς
στη σύγχρονη κοινωνία.


