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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος 

SPSC-403G 

Τίτλος Μαθήματος 

Πρακτική Άσκηση στη Φυσική 
Αγωγή  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

6 

Προ-απαιτούμενα 
SPSC-120G, 130G, 140G, 
260G, 265G, 270G, 275G, 
306G 

Τμήμα 
Επιστημών Ζωής 

Εξάμηνο 
Χειμερινό/Εαρινό  

Κατηγορία Μαθήματος 
Υποχρεωτικό 

Γνωστικό Πεδίο 
Φυσική Αγωγή/Αθλητική 
Παιδαγωγική 

Γλώσσα Διδασκαλίας 
Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών 
1ος Κύκλος 

Διδάσκων 

Δρ. Σύλβια Δημητρίου 
Δρ. Κωνσταντίνος Τσουλούπας 

Έτος Σπουδών 
4ο  

Τρόπος Διδασκαλίας 
Δια ζώσης  

Πρακτική Άσκηση 
Εφαρμόζεται 

Συν-απαιτούμενα 
- 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 

1. να εισαγάγει τον φοιτητή στις πρακτικές πτυχές (από 8-10 εβδομάδες; 3 ημέρες την εβδομάδα; 

3 διδακτικές περιόδους  ανά ημέρα) της διδασκαλίας φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

2. να παρέχει την ευκαιρία στους φοιτητές για να ασκήσουν τη θεωρία που διδάχτηκαν σε προ-

απαιτούμενα μαθήματα, και να τους επιτραπεί να βιώσουν ανταμοιβές στην προσωπική και 

επαγγελματική τους ανάπτυξη μέσω  πραγματικών  επεισοδίων διδασκαλίας και επαφής  με 

παιδιά 

3. να κατανοούν τις ικανότητες που απαιτούνται για ένα δάσκαλο 

4. να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν δεξιότητες υψηλότερου επιπέδου σκέψης με 

σκοπό την προώθηση μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας και εκμάθησης 

5. να αναπτύξουν τις διδακτικές τους ικανότητες μέσω της εβδομαδιαίας πρακτικής εφαρμογής και 

διδασκαλίας σε τοπικά σχολεία  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

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

1. Κατανοήσουν τις κεντρικές έννοιες, τα εργαλεία  έρευνας, και τη δομή της φυσικής αγωγής, και 

να δημιουργήσουν εκπαιδευτικές εμπειρίες που ευνοούν την έρευνα, τη συνεργασία, και θετική 

αλληλεπίδραση στην τάξη, και στον χώρο εκγύμνασης 

2. Κατανόηση του πώς τα παιδιά μαθαίνουν, αναπτύσσονται και κατανοούν ευκαιρίες μάθησης 
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που υποστηρίζουν τις γνωστικές, συναισθηματικές, ψυχοκινητικές τους ικανότητες. 

3. Κατανόηση του πώς τα παιδιά διαφέρουν στις προσεγγίσεις τους για μάθηση και για τη 

δημιουργία διδακτικών ευκαιριών που είναι κατάλληλες για τη φυσική αγωγή,  προσαρμοσμένες 

στους διδασκόμενους οι οποίοι διαφέρουν όσον αφορά το πολιτιστικό υπόβαθρο, 

συναισθηματική ωριμότητα, γνωστική ικανότητα, και σωματικές ικανότητες. 

4. Κατανόηση και χρήση ποικίλων εκπαιδευτικών στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης της 

χρήσης της τεχνολογίας, για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των παιδιών για κριτική σκέψη και 

επίλυση προβλημάτων, ενώ ασχολούνται με  κινητικές δραστηριότητες. 

5. Χρήση γνώσεων αποτελεσματικής λεκτικής/μη λεκτικής επικοινωνίας και τεχνικών επιδείξεων, 

συμπεριλαμβάνοντας ορολογίες και  ανατροφοδότηση, για την προώθηση της δια βίου  

εκγύμνασης και επιδίωξη ενός υγιεινού τρόπου ζωής. 

6. Αξιοποίηση τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων σχεδιασμών για διδασκαλία με 

βάση τη γνώση του αντικειμένου, τους μαθητές, την κοινότητα, τους διαθέσιμους πόρους, και 

τους στόχους της διδακτέας ύλης. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Γνωριμία με τους φοιτητές – διάγραμμα μαθήματος, οργάνωση των σχολείων, πρακτική 

εξάσκηση στα σχολεία 

2. Επισκόπηση των σχολικών πολιτικών. 

3. Διαδικασίες μαθήματος φυσικής αγωγής, εγκαταστάσεις και πόροι. 

4. Ανάλυση και παρατήρηση ποικίλων μορφών διδασκαλίας και τεχνικών διαχείρισης τάξεων. 

5. Σχεδιασμός, υλοποιήση και αξιολόγηση μαθημάτων σύμφωνα με το σχολικό πρόγραμμα και 

βελτίωση διδασκαλίας και τεχνικές διαχείρισης τάξεων. 

6. Σχεδιασμός και διδασκαλία ένα ολοκληρωμένο μάθημα φυσικής αγωγής. 

7. Ανάλυση και αξιολόγηση των διδακτικών μονάδων φυσικής αγωγής. 

8. Προετοιμασία σχέδιων μαθημάτων  κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, παρουσιάσεις, επίβλεψη, πρακτικές επιδείξεις, εποπτεία τοποθέτησης 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Συμμετοχή-συμπλήρωση ωρών, Πρακτική Εξέταση Α [5 συνεχόμενες ημερήσιες αξιολογήσεις], 
Πρακτική Εξέταση Β [5 συνεχόμενες ημερήσιες αξιολογήσεις], Σχέδια Μαθήματος-Portfolio 

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Αναπτυξιακή Φυσική 
Αγωγή για τα Σημερινά 
Παιδιά.  

Ευαγγελινού, Χ., 
Παππά, Α.  

Θεσσαλονίκη: 
University Studio 
Press 

2002 960-12-1062-8 
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Εισαγωγή στη 
διδασκαλία της φυσικής 
αγωγής στο σύγχρονο 
σχολείο 

Τσορμπατζούδης Χ. Εκδόσεις Ζυγός 2016  
978-618-5063-
22-1 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Η Φυσική Αγωγή στην 
αρχή του 21ου αιώνα. 

Κιουμουρτζόγλου Ε. Εκδόσεις 
Χριστοδουλίδη: 
Θεσσαλονίκη 

2007 978-960-8183-
63-6 

Dynamic Physical 
Education for 
Secondary School 
Students, 6/E 

Paul W. Darst, 
Robert P. Pangrazi 

Pearson: 
Benjamin 
Cummings 

2009 0321536797 

 

  

 


