
Σα παιδία από ποια θλικία μποροφν κα ξεκινιςουν Καράτε?   

 

Από τθν θλικία των 5 ετϊν 

 

 

Σα παιδιά των 5 ετϊν, αςκοφνται ςτο ίδιο τμιμα με μεγαλφτερα παιδία?  

 

Όχι, ςε αυτό το τμιμα αςκοφνται αποκλειςτικά αγόρια και κορίτςια θλικίασ 5-6 ετϊν.  

Σα μεγαλφτερα παιδία είναι ςε διαφορετικό τμιμα . 

Η προπόνθςθ διαφζρει από θλικία ςε θλικία.  

Όπωσ ςτα παιδικά τμιματα, με το ίδιο ςκεπτικό και οι ενιλικεσ ζχουν τα δικά τουσ τμιματα 

(αρχαρίων και προχωρθμζνων).  

Για αυτό τον λόγο, ςτο ςφλλογο μασ, τα τμιματα χωρίηονται ανάλογα με τθν θλικία και το 

επίπεδο τεχνικισ. 

 

 

Σο παΐδι μου είναι αρκετά ηωθρό και υπερκινθτικό. Τπάρχει περίπτωςθ με το Καράτε να 

γίνει πιο επικετικό?   

 

Πολφχρονεσ ζρευνεσ ακλθτικϊν ψυχολόγων απζδειξαν ότι τα παιδία και οι ζφθβοι που 

διακρίνονται από νευρικότθτα, επικετικότθτα, και ανυπακοι, αλλά και αυτοί που πάςχουν 

από ζλλειψθ αυτοπεποίκθςθσ και αυτοεκτίμθςθσ, βοθκικθκαν ευεργετικά και 

εξιςορρόπθςαν ςε απίςτευτα μεγάλο βακμό. Σο καράτε ςε εμπλουτίηει ςωματικά, 

διανοθτικά και πνευματικά, αναπτφςςοντασ το ςϊμα, το πνεφμα και τον χαρακτιρα ςου. 

 

 

Εκτόσ από τθν γυμναςτικι, το Καράτε βοθκά και ςε άλλουσ τομείσ ζνα παιδί?   

 

Μζςω τθσ προπόνθςθσ, τα παιδία μακαίνουν τθν πεικαρχεία, να ςζβονται τουσ εαυτοφσ 

τουσ, τον δάςκαλο τουσ και τουσ ςυνακλθτζσ τουσ. Επίςθσ ενιςχφουν τθν 

αυτοςυγκζντρωςθ, πράγμα που βοθκά ςτισ ςχολικζσ τουσ επιδόςεισ , όπωσ και ςε  

περιπτϊςεισ δυςλεξίασ. (απϊλεια ςυγκζντρωςθσ, ζλλειψθ προςοχισ).  

Για το ςφλλογο μασ και τον προπονθτι προτεραιότθτα ζχει θ ςωςτι ςυμπεριφορά και θ 

διαμόρφωςθ του χαρακτιρα ενόσ παιδιοφ και εν ςυνεχεία ζρχονται οι επιδόςεισ ςτο 

Καράτε.  

 

 

Πόςεσ προπονιςεισ τθν εβδομάδα χρειάηεται ζνα παιδί?   

 

2-3 φορζσ είναι ιδανικζσ για ζνα παιδί για να μπορζςει να ζχει τθν απαιτοφμενθ πρόοδο. 

 

 

Σο Καράτε μπορεί να επθρεάςει τθν ανάπτυξθ του παιδιοφ? Τπάρχει περίπτωςθ να 

επιβαρυνκοφν οι αρκρϊςεισ του?   

 



φμφωνα με ζρευνεσ γιατρϊν, το Καράτε είναι ανάμεςα ςτα πρϊτα ακλιματα ου 

ςυμβάλλει ςτθν καλφτερθ ανάπτυξθ του παιδιοφ. Οι κινθτικζσ αςκιςεισ του Καράτε 

βελτιϊνουν πολφ τθν ευκαμψία των αρκρϊςεων, τθν ευλυγιςία των μυϊν και τθν μυϊκι 

ςυναρμογι ςυμβάλλοντασ ζτςι ςε ζνα ςωςτό ςωματικό παράςτθμα. Επίςθσ οι δυναμικζσ 

αςκιςεισ τονϊνουν τουσ μφεσ χωρίσ να επιβαρφνουν το  

μυο-ςκελετικό ςφςτθμα.  

Όλεσ οι αςκιςεισ εκτελοφνται πάνω ςε ειδικό δάπεδο (τατάμι) το οποίο απορροφά τουσ 

κραδαςμοφσ (ςε ςπονδυλικι ςτιλθ και γόνατα). 

 

 

Πόςο αςφαλζσ είναι το Καράτε όςον αφορά τουσ τραυματιςμοφσ?   

 

Σο Καράτε εκτόσ από πολεμικι τζχνθ είναι και ζνα ευγενζσ άκλθμα. τα παιδικά ακλιματα 

παρατθροφνται λιγότεροι τραυματιςμοί ςτο Καράτε από ότι ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ. Οι 

αςκιςεισ γίνονται πάντα με αςφάλεια και λαμβάνονται όλα τα μζτρα προςταςίασ . όλα τα 

παραπάνω εξαρτϊνται βζβαια αποκλειςτικά από τθν ςωςτι κατάρτιςθ και πείρα του 

εκπαιδευτι. Σο Καράτε είναι μια υγιείσ και αςφαλείσ δραςτθριότθτα που ςυμβάλει με το 

καλφτερο τρόπο τόςο ςτθν ψυχικι όςο και ςτθν ςωματικι υγεία του παιδιοφ.  

 

 

Είμαςτε γονείσ δυο μικρϊν παιδιϊν. τα οποία αςχολοφνται με το Καράτε, μποροφμε και 

εμείσ να ξεκινιςουμε μακιματα? ι λόγω τθσ θλικίασ μασ είναι δφςκολο?   

 

Σο Καράτε δεν ζχει όριο θλικίασ. Δεν μιλάμε βζβαια για ακλθτικζσ επιδόςεισ αλλά ςε κάκε 

θλικία μπορείτε να βελτιϊςετε τα αντανακλαςτικά ςασ, τθν ταχφτθτα αντίδραςθσ, τθν 

κάρδιο-αναπνευςτικι αντοχι, τθν ευλυγιςία και ευκαμψία, τθ δφναμθ και το ποςοςτό 

λίπουσ ςτο ςϊμα ςασ. Σαυτόχρονα μακαίνετε μία εξαιρετικι ιαπωνικι πολεμικι τζχνθ. 

 

 

ε πόςο διάςτθμα μπορϊ να αποκτιςω τθ μαφρθ ηϊνθ?   

 

Σο Καράτε χρειάηεται υπομονι και επιμονι, αρκετι άςκθςθ και επανάλθψθ. Η πρόοδοσ δεν 

ςταματάει ποτζ. Σα κριτιρια για να φτάςει κάποιοσ ςτθ μαφρθ ηϊνθ, όςον αφορά το χρόνο 

διαφζρουν ανάλογα με τθν θλικία, τθ ςυχνότθτα προπόνθςθσ, τθ κζλθςθ και τθν ικανότθτα. 

Ζνασ μζςοσ όροσ είναι περίπου 5 χρόνια. 

 

 

Σι είναι το SHOTOKAN KARATE? 

 

Σο SHOTOKAN KARATE δεν είναι μια τζχνθ που αναπτφςςει μόνο τα ςωματικά προςόντα 

του ανκρϊπου. Σαυτόχρονα ςτθρίηεται ςε φιλοςοφικζσ βάςεισ και αναπτφςςει τα 

πνευματικά και ψυχικά του προςόντα. Εδϊ ακριβϊσ βρίςκεται θ μαγεία του SHOTOKAN 

KARATE. 

 



Η κινθςιολογία του SHOTOKAN KARATE ςτθρίηεται ςτθν ενεργοποίθςθ και λειτουργία όλων 

των μυϊκϊν ομάδων του ανκρϊπινου ςϊματοσ προςφζροντασ μυϊκι ενδυνάμωςθ, 

νευρομυϊκι  ςυναρμογι, φυςικι κατάςταςθ κακιςτϊντασ το ιδανικι άςκθςθ για όλουσ, 

ανεξαρτιτωσ θλικίασ, φφλου και ςωματικισ διάπλαςθσ.Η ςωςτι εκπαίδευςθ δίνει ςτον 

ακλοφμενο με τα χρόνια τθν τεχνικι, θ τεχνικι τθν τζχνθ και θ τζχνθ τθν φιλοςοφία – ζναν 

τρόπο ηωισ. Είναι μια φιλοςοφία που οδθγεί με τον αυτοζλεγχο ςτθν αυτογνωςία.   

 

ΠΡΟΦΕΡΕΙ !!! 
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