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Τι είναι η κινησιολογία 

ποδοσφαίρου; 
 

Είναι η μέθοδος προπόνησης στην 

οποία ο ποδοσφαιριστής εκπαιδεύεται 

στη ΣΩΣΤΗ προετοιμασία και 

τοποθέτηση του σώματός του πριν και 

κατά την επαφή με την μπάλα, ώστε να 

μπορεί με κινητική αρμονία και άρτια 

τεχνική, στην αρχή συνειδητά και στη 

συνέχεια αυτοματοποιημένα, να 

επιτύχει το στόχο του 

 

Τι είναι κινησιολογία 

ποδοσφαίρου MPF™; 
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ΣΩΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΗ ΧΕΡΙΩΝ (1) 



Γιατί είναι σημαντική η 

κινησιολογία MPF™ στο 

ποδόσφαιρο; 

•Εξελίσσει την τεχνική και κινητική 

κατάρτιση του ποδοσφαιριστή 

•Βελτιώνει θεαματικά την απόδοση 

•Αυξάνει  τον συντονισμό, τον έλεγχο και τα 

αντανακλαστικά του ποδοσφαιριστή 

•Βελτιώνει την αντίληψη του 

ποδοσφαιριστή 

•Δίνει ελαστικότητα στο σώμα κάνοντας το 

πιο ανθεκτικό και εύκαμπτο 

•Ελαττώνει τις πιθανότητες τραυματισμών 

των αθλητών 
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 Και βέβαια έχει όπως κάθε άλλο 

προπονητικό σύστημα ποδοσφαίρου:  

 

 Έχει στάδια δυσκολίας ανάλογα με το 

επίπεδο του αθλητή.  

 

 Ξεκινά με το αρχικό- απλό στάδιο 

εκμάθησης μέχρι το τελικό που είναι η 

πρακτική εφαρμογή μέσα στο παιχνίδι 

 

 

 

Έχει δομή το σύστημα 

Κινησιολογίας  ποδοσφαίρου 

MPF™ ; 
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1.  Προσομοίωση και εκμάθηση της 

ποδοσφαιρικής δεξιότητας στατικά 

χωρίς την μπάλα 

 

2. Εξάσκηση της ποδοσφαιρικής 

δεξιότητας στατικά ή ενεργητικά με 

μπάλα  

 

3. Εξάσκηση της ποδοσφαιρικής 

δεξιότητας στατικά ή ενεργητικά με την 

συνεργασία συναθλητή 

 

4. Τέλος, πρακτική εφαρμογή μέσα στο 

παιχνίδι 

 

 

Ποια είναι τα στάδια εκμάθησης 

της Κινησιολογίας 

ποδοσφαίρου MPF™; 
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Η διαφορά του συστήματος προπόνησης 

της κινησιολογίας ποδοσφαίρου MPF™ 

είναι ότι εστιάζει στην συνεχόμενη 

επαναλαμβανόμενη προσομοίωση της 

πραγματικής κίνησης ώστε το σώμα να 

αποκτήσει μνήμη και να εκτελεί με 

αυτοματισμούς τι ποδοσφαιρικές δεξιότητες  

μέσα σε συνθήκες παιχνιδιού. 

 

 

 

Ποια είναι η διαφορά της 

Κινησιολογίας ποδοσφαίρου 

MPF™ με τα ήδη υπάρχοντα 

συστήματα προπόνησης; 
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  Εφαρμόζεται σε όλες τις ηλικίες 

ανεξαρτήτως επιπέδου 

  Είναι ιδανικό και παίζει καθοριστικό ρόλο 

για τις ηλικίες 9 μέχρι 14 χρονών 

  Από 14 -18 μπορεί να παίξει 

συμπληρωματικό ρόλο για την μείωση 

συγκεκριμένων τεχνικών αδυναμιών (πάσα, 

σουτ, σέντρα, κοντρόλ. ) 

  Από 18 και άνω συμβάλει στην ατομική 

βελτίωση του ποδοσφαιριστή ως ένα 

επιπλέον προπονητικό εργαλείο 

 

 

 

Σε ποια ηλικία είναι κατάλληλη η 

κινησιολογία ποδοσφαίρου 

MPF™; 
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‘Οχι σε αυτή την μορφή.  

Όλα τα υπάρχοντα συστήματα προπόνησης 

δίνουν έμφαση στην συνολική κίνηση του 

ποδοσφαιριστή με την μπάλα 

προσδοκώντας στην εξέλιξη του ανάλογα 

με το ταλέντο και την προπόνηση. 

Η προπόνηση Κινησιολογίας εστιάζει στην 

απόλυτα εξειδικευμένη εξάσκηση της 

ποδοσφαιρικής δεξιότητας χωρίς μπάλα 

αρχικά,  με επίκεντρο το σώμα και την 

σωστή στάση του ποδοσφαιριστή και στην 

συνέχεια με την μπάλα .  

Δεν υπάρχει ήδη σύστημα 

προπόνησης των 

ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων; 
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  ΚΕΦΑΛΙΑ  

  ΚΟΝΤΡΟΛ 

  ΣΟΥΤ  

 ΠΑΣΑ 

  ΚΟΝΤΡΟΛ  

  ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  

  ΝΤΡΙΜΠΛΑ 

  ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥΣ – ΑΜΥΝΤΙΚΟΥΣ     

    ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

  ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ 

  ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

 

 

 

Ποιους τεχνικοτακτικούς τομείς 

βελτιώνει η προπόνηση 

Κινησιολογίας ποδοσφαίρου 

MPF™;  
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ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ!! 

ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΘΛΗΜΑ ΑΛΛΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ 

ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΕΤΣΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ 

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΝΑ 

ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΟ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Συνδυάζεται η τεχνικοτακτική 

προπόνηση με την προπόνηση 

κινησιολογίας MPF™;  
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Τι είναι η κινησιολογία 

ποδοσφαίρου; 

Φώτο από ατομικές 

προπονήσεις Κινησιολογίας 

ποδοσφαίρου MPF™ 

mpfexperience.gr 



Τι είναι η κινησιολογία 

ποδοσφαίρου; 

Φώτο από ομαδικές 

προπόνησεις Κινησιολογίας 

MPF™ σε ακαδημίες και σχολές 

ποδοσφαίρου 

mpfexperience.gr 



Τι είναι η κινησιολογία 

ποδοσφαίρου; 

Φώτο από ομαδική προπόνηση 

Κινησιολογίας ποδοσφαίρου 

MPF™ σε αντρική ομάδα 

mpfexperience.gr 



Η MPF™ είναι η μόνη σχολή στην Ελλάδα που εκπαιδεύει προπονητές 

ΟΥΕΦΑ-ΤΕΦΑΑ στην τεχνική του ποδοσφαίρου 

mpfexperience.gr 

Mέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί 30 προπονητές ΟΥΕΦΑ, TEΦΑΑ 

στην Κινησιολογία ποδοσφαίρου MPF™ 



Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ: Κινησιολογία 

ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ: MPF® 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ: 60min 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 1 φορά/εβδομάδα 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 4 μήνες 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 18 μήνες 

ΚΟΣΤΟΣ: 20ευρώ/ώρα 

 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ 

ΑΘΛΗΤΩΝ  
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Σοφοκλή Βενιζέλου 41, Περιστέρι 

mpexperience 211 410 33 58 – 699 58 28 931 
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