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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος 

SPSC-306G 

Τίτλος Μαθήματος 

Μέθοδοι Διδασκαλίας της Φυσικής 
Αγωγής στα Σχολεία 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

6 

Προ-απαιτούμενα 
SPSC-140G 

Τμήμα 
Επιστημών Ζωής  

Εξάμηνο 
Φθινοπωρινό & Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος 
Υποχρεωτικό 

Γνωστικό Πεδίο 
Φυσική Αγωγή/Αθλητική 
Παιδαγωγική 

Γλώσσα Διδασκαλίας 
Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών 
1ος Κύκλος 

Διδάσκων 

Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου 
Δρ. Κωνσταντίνος Τσουλούπας 

Έτος Σπουδών 
3ο  

Τρόπος Διδασκαλίας 
Διά ζώσης 

Πρακτική Άσκηση 
Δεν εφαρμόζεται 

Συν-απαιτούμενα 
Κανένα 

 

 Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
1.   Η κατάκτηση των βασικών γνώσεων σε σχέση με τη φιλοσοφία, τη δομή και τα περιεχόμενα 

του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Α(ΠΣ) της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) στην 

πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
2.  Η κατανόηση της διαχρονικής εξέλιξης των διάφορων μοντέλων ΑΠΣ ΦΑ και των σύγχρονων 

τάσεων σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς και του ενιαίου μοντέλου ΑΠΣ ΦΑ σε Ελλάδα και Κύπρο 

3.  Η κατανόηση της σχεδίασης των διάφορων λειτουργικών προγραμματισμών (ετήσιος, 

τριμηνιαίος, ενοτήτων) για την ποιοτικότερη εφαρμογή του μαθήματος ΦΑ στο σχολείο και η 

εισαγωγή στο σχεδιασμό ημερήσιων πλάνων μαθημάτων ανάλογα με τη βαθμίδα 

εκπαίδευσης, το περιεχόμενο διδασκαλίας και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. 

4.  Η γνώση των παραμέτρων της αποτελεσματικής/κατάλληλης διδασκαλίας και των επιθυμητών 

μεθόδων και πρακτικών διδασκαλίας μέσα στην τάξη.  

5.  Η γνώση του ρόλου και του τρόπου της αξιολόγησης των μαθητών στη ΦΑ σε σχέση με όλους 

τους τομείς της ανάπτυξής τους και παράλληλα η κατανόηση του ρόλου της αυτο-αξιολόγησης 

του καθηγητή ΦΑ με σκοπό τη συνεχή του επαγγελματική ανάπτυξη.  

6.  Η κατανόηση της διαθεματικής προσέγγισης της διδασκαλίας στη ΦΑ και παραδειγμάτων 

εφαρμογών της 

7. Η κατανόηση του ρόλου και της χρήσης των νέων τεχνολογιών στη ΦΑ, καθώς θα γνωρίσουν 

πολυποίκιλες μορφές της χρήση τους προς χάριν της μάθησης στη ΦΑ. 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων και της μελέτης του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να 
είναι σε θέση να: 
1. αντιλαμβάνονται την φιλοσοφία, τη δομή και τα περιεχόμενα διάφορων προγραμμάτων 

σπουδών Φυσικής Αγωγής. 

2.  κατανοούν τις διαφορές στο περιεχόμενο και τη διδακτική της ΦΑ στην πρωτοβάθμια και τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

3.  να μπορούν να σχεδιάσουν τον ετήσιο προγραμματισμό τους καθώς και μικρότερους χρονικά 

προγραμματισμούς (τριμηνιαίος, τετραμηνίας, ενοτήτων, ενότητα) ανάλογα με τις ανάγκες 

του περιεχομένου και των μαθητών τους. 

4.  να μπορούν να σχεδιάσουν ημερήσια πλάνα μαθημάτων ανάλογα με το ΠΣ ΦΑ και τις 

ανάγκες των μαθητών τους. 

5.  να γνωρίζουν και να κατανοούν την εφαρμογή των διάφορων μεθόδων και στυλ διδασκαλίας, 

συμπεριλαμβάνοντας τους στους προγραμματισμούς τους. 

6.  να αναγνωρίζουν διάφορες μορφές αξιολόγησης του μαθητή και του καθηγητή και την αξία 

της καθεμιάς στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι και να μπορούν σχεδιάσουν απλά εργαλεία 

αξιολόγησης για όλους τους τομείς ανάπτυξης των μαθητών στα περιεχόμενα της ΦΑ 

7.  να κατανοήσουν την σημασία και την εφαρμογή της διαθεματικής προσσέγγισης στη 

διδασκαλία της ΦΑ και να γνωρίζουν διάφορες μορφές και μοντέλα διαθεματικής 

διδασκαλίας, καθώς και να μπορούν να αναφέρουν παραδείγματα διαθεματικής διδασκαλίας 

στη ΦΑ 

8.  να κατανοήσουν και να μπορούν περιγράψουν διάφορους τρόπους της ενσωμάτωσης της 

χρήσης των νέων τεχνολογιών στο μάθημα της ΦΑ με απώτερο στόχο τον εκσυγχρονισμό, 

την ελκυστικότητα και την ενδυνάμωση της μάθησης των μαθητών  

 

  Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής (ΑΠΣ ΦΑ) & πως διαμορφώνεται    

2. Προσεγγίσεις μοντέλων ΑΠΣ ΦΑ  

3. ΑΠΣ ΦΑ βασισμένο σε σκοπούς – Ενιαίο μοντέλο ΦΑ - «Δια βίου Άσκηση για την Υγεία» 

4. Διάφορα είδη προγραμματισμών στη ΦΑ (ετήσιος, τριμήνου/τετραμήνου, ενοτήτων) 

5. Ετήσιος προγραμματισμός και προγραμματισμός ενοτήτων στη ΦΑ  

6. Κατάλληλη/αποτελεσματική διδασκαλία / Επιθυμητές πρακτικές διδασκαλίας 1 
(παρατήρηση της τάξης, επίδειξη δεξιοτήτων, διαχείριση χρόνου μαθήματος) 

7. Επιθυμητές πρακτικές διδασκαλίας 2 (παροχή διδακτικών οδηγιών με σαφήνεια,  
μεγιστοποίηση ενεργητικής συμμετοχής μαθητών, παροχή ανατροφοδότησης, 
εξατομικευμένη διδασκαλία, επικοινωνία με τους μαθητές)  

8. Μέθοδοι και στυλ διδασκαλίας στη ΦΑ – Προσαρμογή και διαφοροποίηση μαθήματος στις 
ανάγκες των μαθητών 

9. Αξιολόγηση στη ΦΑ (τομείς, προσεγγίσεις, μορφές, τεχνικές κι εργαλεία) 

10. Διαμόρφωση ημερήσιου πλάνου μαθήματος – Ανάλυση σκοπών, δεικτών επιτυχίας κι 
επάρκειας  

11. Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας στη ΦΑ 

12. ΦΑ & Νέες τεχνολογίες – εκσυγχρονισμός – ελκυστικότητα – ενδυνάμωση της μάθησης 
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Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, υποδείξεις κι επιδείξεις, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, διάλογοι / συζητήσεις  
παρατήρησης βίντεο, φυλλάδια εργασιών για την τάξη και το σπίτι. 

 

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 

 

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

Κιουμουρτζό
γλου Ε. 
Συνεργάστηκ
αν: 
Αυγερινός, 
Α., 
Κουρτέσης, 
Θ., Τζέτζης, 
Γ., Αντωνίου, 
Π. 
 
Ζαχοπούλου, 
Ε., Τρεύλας, 
Ε. 
 
 
∆έρρη, B., 
Συνεργάστηκ
αν: 

Εκδόσεις 
Χριστοδουλίδη: 
Θεσσαλονίκη 
 
 
 
 
 
Εκδόσεις 
Χριστοδουλίδη: 
Θεσσαλονίκη 
 
Εκδόσεις 
Χριστοδουλίδη: 
Θεσσαλονίκη 
 
 
 
 

2007 
 
 
 
 
 
 
 
2007 
 
 
 
2007 
 
 
 
 
 
 

978-960-
8183-63-6. 
 
 
 
 
 
 
978-960-
8183-62-9 
 
 
978-960-
8183-58-2 
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Για ένα Ενδιαφέρον Μάθηµα 
Φυσικής Αγωγής στο ∆ηµοτικό 
Σχολειό (200 αναλυτικά πλάνα 
μαθημάτων) 
 
Για μια καλύτερη Φυσική Αγωγή 
 
 
 
∆ιδασκαλία της Φυσικής Αγωγής 
στη Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. 
Επίσημη Μετάφραση του 
Pangrazi, R. TEACHING 
ELEMENTARY PHYSICAL 
EDUCATION - A HANDBOOK 
FOR THE CLASSROOM 
TEACHER 

Βασιλειάδου, 
O., 
Οικονοµόπου
λος, Γ., 
Πάχτα, Μ. & 
Φραγκούλης, 
Μ. 
 
 
Διγγελίδης, 
Ν. & 
Παπαιωάννο
υ, Α 
 
 
 
Παπαϊωάννο
υ, Α., 
Θεοδωράκης, 
Ι.,  Γούδας,  
Μ. 
 
Μετάφραση: 
Τζέτζης, Γ. 
Επιμέλεια: 
Κιουμουρτζό
γλου, Ε. 

 
Εκδόσεις 
Χριστοδουλίδη: 
Θεσσαλονίκη 
 
 
Εκδόσεις 
Χριστοδουλίδη: 
Θεσσαλονίκη 
 
University Studio 
Press, 
Θεσσαλονίκη, 
 

 
2004 
 
 
 
 
2011 
 
 
 
2009 

 
978-960-
8183-31-5 
 
 
 
978-960-
8183-36-0 
 
 
978-960-
1207-59-7 

  


