
 
  

Σ ε λ ί δ α 1 | 4 

 

  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος 

SPSC-140G 
Τίτλος Μαθήματος 

Αρχές Διδασκαλίας και Παιδαγωγικής 
στη Φυσική Αγωγή 

Πιστωτικές Μονάδες 

ECTS 
6 

Προαπαιτούμενα 

Κανένα 

Τμήμα 

Επιστημών Ζωής 
Εξάμηνο 

Χειμερινό 

Κατηγορία Μαθήματος 

Απαιτούμενο 
Γνωστικό Πεδίο 

ΦΑ/Αθλητική Παιδαγωγική 
Γλώσσα Διδασκαλίας 

Ελληνική 

Επίπεδο Σπουδών 

1ος Κύκλος 
Διδάσκων 

Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου 
Δρ. Κωνσταντίνος Τσουλούπας 

Έτος Σπουδών 

1ο 

Τρόπος Διδασκαλίας 

Δια ζώσης 
Πρακτική άσκηση 

Δεν εφαρμόζεται 
Συναπαιτούμενα 

Κανένα 

 

  Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
1. Η επίτευξη της βασικής γνώσης για τη θέση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) στην 

εκπαίδευση και τη σημαντικότητα κι αναγκαιότητά του στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. 
2. Η βαθύτερη κατανόηση των σκοπών που εξυπηρετεί η ΦΑ, ως προς τις μαθησιακές ανάγκες 

των σημερινών μαθητών, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα. 
3. Η γνώση της κινητικής/φυσικής ανάπτυξης των παιδιών και τα σημαντικά μαθησιακά και 

διδακτικά χαρακτηριστικά για την εφαρμογή τους στη διδασκαλία της ΦΑ.  
4. Η κατανόηση για την εφαρμογή της διδασκαλίας του βασικού περιεχομένου των κινητικών 

δεξιοτήτων στη ΦΑ αλλά και των γνωστικών/αντιληπτικών εννοιών και των 
συναισθηματικών/κοινωνικών συμπεριφορών που καλλιεργούνται κι αναπτύσσονται 
παράλληλα. 

5. Η γνώση για τους τρόπους οργάνωσης του μαθήματος της ΦΑ με απώτερο σκοπό τη 
δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος μάθησης. 

 

  Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Δικαιολογούν την αναγκαιότητα της ποιοτικής ΦΑ, βάση αδιαμφισβήτητων και ανησυχητικών 

ως προς την υγεία παγκόσμιων δεδομένων και απαριθμούν μια σειρά από οφέλη που 

μπορούν να αποκομίσουν τα παιδιά για την υγεία τους μέσα από το μάθημα της ΦΑ  

2. Περιγράφουν σε ποιους τομείς της προσωπικότητας ενός παιδιού πρέπει να εστιάζει η 

σύγχρονη ποιοτική φυσική αγωγή με σκοπό την ολική ανάπτυξή του και την καλλιέργεια της  

κουλτούρας της δια βίου άσκησης και μάθησης για την υγεία (φυσικός εγγραμματισμός)  



 

Σ ε λ ί δ α  2 | 4 

 

3. Απαριθμούν ένα σύνολο χαρακτηριστικών και βασικών σημείων  που πρέπει να εμφανίζει ένα 

πρόγραμμα ΦΑ έτσι ώστε να χαρακτηρίζεται ως σύγχρονο και ποιοτικό 

4. Περιγράφουν και να αναλύουν τι είναι Φυσική Κατάσταση (ΦΚ), ποια είναι τα στοιχεία που την 

συνθέτουν, από ποιους παράγοντες και αρχές μπορεί να επηρεάζεται 

5. Αναφέρουν παραδείγματα εφαρμογής της ανάπτυξης των στοιχείων της ΦΚ για την υγεία στο 

μάθημα της ΦΑ και να περιγράφουν διάφορες τεχνικές παρακίνησης στο σχολείο για την 

ανάπτυξη της ΦΚ  

6. Επεξηγούν τα χαρακτηριστικά των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των διαφορών μεταξύ τους, 

και σε ποιες ηλικιακές περιόδους, γιατί και πως παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

παιδιού 

7. Γνωρίζουν τις φάσεις και τα στάδια της κινητικής ανάπτυξης των παιδιών σχολικής ηλικίας και 

ποιες κατάλληλες οδηγίες και συμβουλές μπορούν να εφαρμοσθούν κατά τη διδασκαλία, αλλά 

και  βάσει αναπτυξιακών δυσκολιών των παιδιών. 

8. Εξηγούν διάφορους παράγοντες του περιβάλλοντος που επηρεάζουν την κινητική ανάπτυξη  

9. Γνωρίζουν και να κατηγοριοποιούν τα στοιχεία της κίνησης  

10. Μπορούν να υποδείξουν παραδείγματα ενσωμάτωσης των στοιχείων της κίνησης στη 

διδασκαλία των βασικών κινητικών δεξιοτήτων μέσα από δραστηριότητες ΦΑ  

11. Διακρίνουν διαφορές στις έννοιες πληροφορία, γνώση, μάθηση, κινητική μάθηση και 

διδασκαλία και να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της μάθησης και της διδασκαλίας 

12. Εξηγούν και να περιγράφουν πως κάποιες θεωρίες μάθησης εφαρμόζονται στη διδασκαλία 

της Φυσικής Αγωγής  

13. Γνωρίζουν τους σκοπούς της Φυσικής Αγωγής σε σχέση με τη μάθηση (μάθηση της κίνησης 

και μάθηση μέσα από την κίνηση) και να δικαιολογούν (και βάσει παραδειγμάτων) σε ποιες 

διαστάσεις της προσωπικότητάς των παιδιών ανταποκρίνεται η μάθηση στη Φυσική Αγωγή 

14. Κατονομάζουν και διακρίνουν τις μεθόδους διδασκαλίας κι εκμάθησης των κινητικών 

δεξιοτήτων στη Φυσική Αγωγή και τα βασικά χαρακτηριστικά τους 

15. Γνωρίζουν τα επίπεδα της κινητικής μάθησης, τη σχέση τους με τα στάδια ανάπτυξης των 

κινητικών δεξιοτήτων και τα χαρακτηριστικά του ασκούμενου σε καθένα απ’ τα επίπεδα 

μάθησης έτσι ώστε να εφαρμόζουν κατάλληλη διδασκαλία 

16. Γνωρίζουν ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες για τη δημιουργία θετικού κλίματος στη ΦΑ 

(φυσική & συναισθηματική ασφάλεια, παρακίνηση και έλεγχος της τάξης) και να αναφέρουν 

ένα σύνολο διδακτικών ενεργειών με τις οποίες θα το εξασφαλίζουν   

  

  Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Φυσική Αγωγή: Παρόν και Μέλλον – Σύγχρονη Ποιοτική ΦΑ 
2. Αποσαφήνιση ορισμών συσχετισμένων με τη ΦΑ 
3. (Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, Άσκηση, Φυσική Δραστηριότητα, Φυσική Κατάσταση (για 

την υγεία και την απόδοση, Μεταβολικό Ισοδύναμο Δραστηριότητας, Δείκτης Μάζας 
Σώματος) 

4. Ο τομέας της Φυσικής Κατάστασης στο σχολείο 
5. (Ανάπτυξη ικανοτήτων ΦΑ για την υγεία στο σχολείο, Ζώνη-Στόχου στο σχολείο, Αρχές 

ανάπτυξης και Τεχνικές παρακίνησης ΦΚ στη ΦΑ) 
6. Ικανότητες, δεξιότητες και τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Η σπουδαιότητα της ανάπτυξης 

των συναρμοστικών ικανοτήτων και των βασικών κινητικών δεξιοτήτων στην παιδική ηλικία 
7. Λειτουργική και αναπτυξιακή ταξινόμηση δεξιοτήτων και ταξινόμηση βασισμένη σε κριτήρια 
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8. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων (φάσεις, στάδια και χαρακτηριστικά τους) 
9. Παραδείγματα οδηγιών, υποδείξεων και αναπτυξιακών δυσκολιών σε επιλεγμένες κινητικές 

δεξιότητες 
10. Στοιχεία της κίνησης (γνώση σώματος, γνώση χώρου, ποιότητα κίνησης, σχέσεις που 

δημιουργούνται με την κίνηση) 
11. Μάθηση στη Φυσική Αγωγή – Σχετικές έννοιες και σκοποί μάθησης στη ΦΑ - Η μάθηση της 

κίνησης (ανάπτυξη κινητικής/λειτουργικής διάστασης) και η μάθηση μέσα από την κίνηση 
(ανάπτυξη γνωστικής/αντιληπτικής και κοινωνικής/συναισθηματικής διάστασης) 

12. Μέθοδοι διδασκαλίας κινητικών δεξιοτήτων - Επίπεδα μάθησης, διδακτικές 
οδηγίες/προσεγγίσεις ανά επίπεδο μάθησης 

13. Οργάνωση Θετικού περιβάλλοντος μάθησης: (φυσική και συναισθηματική ασφάλεια, 
παρακίνηση) 

14. Οργάνωση Θετικού περιβάλλοντος μάθησης: (έλεγχος της τάξης, στρατηγικές πρόληψης και 
θεραπείας ανάρμοστων συμπεριφορών 

 

  Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, υποδείξεις, επιδείξεις, ερωτήσεις, διάλογοι / συζητήσεις,  παρατηρήσεις video.  

 

  Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Quizzes, ενδιάμεση εξέταση και τελική εξέταση.  

 

  Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

 Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός 

Οίκος  
Έτος ISBN 

Αναπτυξιακή Φυσική Αγωγή 
για τα Σημερινά Παιδιά. 
Επίσημη μετάφραση του 
David L. Gallahue (1996). 
Developmental Physical 
Education for Today’s 
Children (3rd ed.). Brown & 
Benchmark Publishers: 
Dubuque, IA 

Ευαγγελινού, Χ., 
Παππά, Α.  
 
 

Θεσσαλονίκη: 
University 
Studio Press 
 

2002 
 

960-12-1062-8 
 
 

Dynamic Physical Education 
for Elementary School 
Children 

Pangrazi, R. P. 
& Beighle, A. 

Pearson 2016 9780134049403 
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  Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:  

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Η Φυσική Αγωγή στην αρχή 
του 21ου αιώνα. Σκοποί, 
στόχοι, επιδιώξεις: 
Θεωρητικές προσεγγίσεις 

Κιουμουρτζόγλου 
Ε. 
Συνεργάστηκαν: 
Αυγερινός, Α., 
Κουρτέσης, Θ., 
Τζέτζης, Γ., 
Αντωνίου, Π. 

Εκδόσεις 
Χριστοδουλίδη: 
Θεσσαλονίκη 
 

2007 
 

978-960-
8183-63-6. 
 

Η Φυσική Αγωγή στην Αρχή 
του 21ου Αιώνα. Σκοποί-
Στόχοι-Επιδιώξεις: 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

∆έρρη, B., 
Συνεργάστηκαν: 
Βασιλειάδου, O., 
Οικονοµόπουλος, 
Γ., Πάχτα, Μ. & 
Φραγκούλης, Μ. 

Εκδόσεις 
Χριστοδουλίδη: 
Θεσσαλονίκη 
 

2007 
 

978-960-
8183-58-2 
 
 
 
 
 

Για ένα Ενδιαφέρον Μάθηµα 
Φυσικής Αγωγής στο 
∆ηµοτικό Σχολειό (200 
αναλυτικά πλάνα 
μαθημάτων) 

Διγγελίδης, Ν. & 
Παπαιωάννου, Α 
 

Εκδόσεις 
Χριστοδουλίδη: 
Θεσσαλονίκη 
 

2004 
 

978-960-
8183-31-5 

Για μια καλύτερη Φυσική 
Αγωγή 

Παπαϊωάννου, Α., 
Θεοδωράκης, Ι.,  
Γούδας,  Μ. 

Εκδόσεις 
Χριστοδουλίδη: 
Θεσσαλονίκη 

2011 
 

978-960-
8183-36-0 
 

∆ιδασκαλία της Φυσικής 
Αγωγής στη Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση. Επίσημη 
Μετάφραση του Pangrazi, R.  

Μετάφραση: 
Τζέτζης, Γ. 
Επιμέλεια: 
Κιουμουρτζόγλου, 
Ε. 

University Studio 
Press, 
Θεσσαλονίκη, 
 

2009 978-960-
1207-59-7 

Η Φυσική Αγωγή στην αρχή 
του 21ου αιώνα: Προσχολική 
ηλικία 

Ζαχοπούλου, Ε., 
Κούλη, Ε. 
 

Αφοί Κυριακίδη 
εκδόσεις ΑΕ 
 

2017 
 

978960602
1732 
 

  


