
 
  

Σ ε λ ί δ α 1 | 3 

 

Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος 

SPSC-210G 

Τίτλος Μαθήματος 

Εφαρμοσμένη Σχολική 
Παιδαγωγική Γυμναστική 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

6 

Προ-απαιτούμενα 
SPSC-140G 

Τμήμα 
Επιστημών Ζωής  

Εξάμηνο 
Χειμερινό/Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος 
Υποχρεωτικό 

Γνωστικό Πεδίο 
Φυσική Αγωγή/Αθλητική 
Παιδαγωγική 

Γλώσσα Διδασκαλίας 
Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών 
1ος Κύκλος 

Διδάσκων 

Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου 
Έτος Σπουδών 
3ο  

Τρόπος Διδασκαλίας 
Διά ζώσης 

Πρακτική Άσκηση 
Δεν εφαρμόζεται 

Συν-απαιτούμενα 
Κανένα 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
1. Η βιωματική εμπλοκή κι εξάσκηση των φοιτητών σε ποικιλία δραστηριοτήτων που εστιάζει στη 

χρήση κι αξιοποίηση ποικίλου αθλητικού εξοπλισμού και υλικών για την εφαρμογή 
παιδαγωγικών γυμναστικών ασκήσεων και συγκεκριμένων διδακτικών στόχων. 

2. Η βιωματική εμπλοκή κι εξάσκηση των φοιτητών σε ποικιλία δραστηριοτήτων που εστιάζει στη 
διδασκαλία, παρατήρηση κι αξιολόγηση συγκεκριμένων διδακτικών στόχων του ΑΠΣ της ΦΑ 

3. Η επάρκεια στο σχεδιασμό και τη δημιουργία παιδαγωγικών γυμναστικών ασκήσεων και 
παιχνιδιών που εξυπηρετούν συγκεκριμένο περιεχόμενο (σκοποί, δείκτες επιτυχίας κι 
επάρκειας, μαθησιακά αποτελέσματα) του ΑΠΣ της ΦΑ. 

4. Η επάρκεια στη διδασκαλία παιδαγωγικών γυμναστικών ασκήσεων και παιχνιδιών που 
εξυπηρετούν συγκεκριμένο περιεχόμενο (σκοποί, δείκτες επιτυχίας κι επάρκειας, μαθησιακά 
αποτελέσματα) του ΑΠΣ της ΦΑ. 

5. Η επάρκεια στην οργάνωση και διαχείριση ενός θετικού περιβάλλοντος μάθησης κατά τη 
διδασκαλία παιδαγωγικών γυμναστικών ασκήσεων και παιχνιδιών ΦΑ 

6. Η κατανόηση κι η επάρκεια στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εξωσχολικών δραστηριοτήτων 
συσχετισμένων με το περιεχόμενο της παιδαγωγικής γυμναστικής και των παιχνιδιών στη ΦΑ. 

7. Η κατανόηση και βιωματική εμπλοκή στην χρήση κι εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης στη 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 
1. Σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και διατηρούν ένα θετικό περιβάλλον μάθησης (φυσική & 

συναισθηματική ασφάλεια, παρακίνηση κι έλεγχος της τάξης) για το όφελος των παιδιών 
2. Χρησιμοποιούν κατάλληλα και αποτελεσματικά διάφορες ρουτίνες οργάνωσης και διαχείρισης 



 

Σ ε λ ί δ α  2 | 3 

 

της τάξης, του μαθήματος και των δραστηριοτήτων. 
3. Επιλέγουν την κατάλληλη ορολογία για τις γυμναστικές ασκήσεις και να επικοινωνούν με αυτή 

κατά την εφαρμογή τους. 
4. Επιδεικνύουν επάρκεια στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην κατάλληλη χρήση του 

αθλητικού κι υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τους σκοπούς κι επιδιώξεις της γύμνασης των 
παιδιών. 

5. Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν δραστηριότητες γυμναστικής και παιχνιδιών ανάλογα με τις 
ανάγκες, το επίπεδο των παιδιών και τους σκοπούς της μάθησης  

6. Σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να παρατηρούν δραστηριότητες γυμναστικής και παιχνιδιών 
για την βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων των παιδιών. 

7. Σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να παρατηρούν δραστηριότητες γυμναστικής και παιχνιδιών 
για την βελτίωση των βασικών κι σύνθετων κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών 

8. Γνωρίζουν να εφαρμόζουν βασικές μετρήσεις αξιολόγησης των φυσικών ικανοτήτων των 
παιδιών και τον τρόπο εφαρμογής τους στο σχολείο. 

9. Οργανώνουν, σχεδιάζουν κι εφαρμόζουν εξωσχολικές δραστηριότητες σε σχέση με τη 
διδασκαλία της γυμναστικής στο σχολείο 

10. Κατανοούν τη ύπαρξη και τη χρήση κριτηρίων παρατήρησης και αξιολόγησης της 
εκπαιδευτικής, διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Ενημέρωση διαγράμματος και υποχρεώσεων μαθήματος 
Γνωριμία με τον εξοπλισμό του μαθήματος, Διαχωρισμός σε ομάδες, Ρουτίνες οργάνωσης, 
Σχηματισμοί στο χώρο, Κανόνες ασφαλείας  

2. Ορολογία γυμναστικών ασκήσεων, Βασικές και Παράγωγες θέσεις, Δεξιότητες με Μπαλόνια 
3. Ανάπτυξη κι εφαρμογή δεξιοτήτων μετακίνησης και συνδυασμών τους με άλλες κινητικές 
δεξιότητες, μέσα από παιχνίδια, δραστηριότητες και ασκήσεις. 

4. Ανάπτυξη κι εφαρμογή δεξιοτήτων ισορροπίας και συνδυασμών τους με άλλες κινητικές 
δεξιότητες, μέσα από παιχνίδια, δραστηριότητες και ασκήσεις. 

5. Δραστηριότητες βελτίωσης της Φυσικής Κατάστασης για την Υγεία (1) 
Προσωπικοί στόχοι, μέτρηση, καταγραφή, αξιολόγηση φυσικών ικανοτήτων στο σχολείο, 
παραδειγματικές δραστηριότητες για τη διατήρηση και βελτίωση των στοιχείων της ΦΚ 

6. Ανάπτυξη κι εφαρμογή δεξιοτήτων χειρισμού με μπάλα, μπαλάκια, frisbee και συνδυασμών 
τους με άλλες κινητικές δεξιότητες, μέσα από παιχνίδια, δραστηριότητες και ασκήσεις. 

7. Ανάπτυξη κι εφαρμογή δεξιοτήτων χειρισμού με σχοινάκια και λάστιχα και συνδυασμών 
τους με άλλες κινητικές δεξιότητες, μέσα από παιχνίδια, δραστηριότητες και ασκήσεις.  

8. Δραστηριότητες με ρόδες (τροχήλατες σανίδες) για ανάπτυξη κι επίτευξη διάφορων στόχων 
στη Φυσικής Αγωγή  

9. Ανάπτυξη κι εφαρμογή δεξιοτήτων χειρισμού με στεφάνια, κορδέλες και συνδυασμών τους με 
άλλες κινητικές δεξιότητες, μέσα από παιχνίδια, δραστηριότητες και ασκήσεις. 

10. Ανάπτυξη κι εφαρμογή δεξιοτήτων χειρισμού με σακουλάκια και frisbee και συνδυασμών τους 
με άλλες κινητικές δεξιότητες, μέσα από παιχνίδια, δραστηριότητες και ασκήσεις. 

11. Δραστηριότητες βελτίωσης της Φυσικής Κατάστασης για την Υγεία (2) 
Προσωπικοί στόχοι, μέτρηση, καταγραφή, αξιολόγηση φυσικών ικανοτήτων στο σχολείο, 
παραδειγματικές δραστηριότητες για τη διατήρηση και βελτίωση των στοιχείων της ΦΚ 
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12. Δραστηριότητες με αλεξίπτωτο και πανιά (μαντήλια) για ανάπτυξη κι επίτευξη διάφορων 
στόχων στη Φυσικής Αγωγή.  

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  

 

Παρουσιάσεις, υποδείξεις, επιδείξεις, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, διάλογοι / συζητήσεις, οργάνωση 
δραστηριοτήτων, ενεργητική/βιωματική συμμετοχή και συμμετοχή στη διδασκαλία κι  εργασίες.  
στη διεύρυνση και τη μεταφορά των μαθησιακών  αποτελεσμάτων, τη βιωματική, συμμετοχική κι 
εξατομικευμένη μάθηση. 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Quiz, ομαδικές εργασίες και τελικές ατομικές εργασίες.   

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Η γυμναστική στην 
εκπαίδευση 

Αναστασιάδης Α. , 
Γίδαρης Δ. 

Salto 1993 9607434013 

Διδάσκοντας ρυθμική 
γυμναστική 

Γιαννιτσοπούλου, 
Ε., Κοσμίδου, Ν. 

University Studio 
Press 

2017 9789601223445 

 

 Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:  

 

Τίτλος Συγγραφέας  Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Γυμναστική: μια 
πολύπλευρη 
προσέγγιση 

Θεοδωράκου Κ. Τελαίθριον 2010 9789608410855 

 


