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Επίπεδο Σπουδών 

2ος Κύκλος 

Διδάσκων 

Dr. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου 
Έτος Σπουδών 

1ο ή 2ο  

Τρόπος Διδασκαλίας 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

Πρακτική άσκηση 

Δεν εφαρμόζεται 

Συναπαιτούμενα 

Κανένα 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι να: 
α) αναλυθεί και κατανοηθεί η φιλοσοφία και το περιεχόμενο των  προγραμμάτων  Φυσικής  
Αγωγής στην  προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
β) κατανοηθεί η δομή (σκοποί, μαθησιακές επιδιώξεις, δείκτες επιτυχίας κι επάρκειας, θεματικές 
ενότητες) των αναλυτικών προγραμμάτων ΦΑ για την προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση  
γ) αναπτυχθεί η δυνατότητα σχεδιασμού κι οργάνωσης της εφαρμογής αναπτυξιακά  κατάλληλων  
μαθημάτων ΦΑ για την προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
δ) αναπτυχθεί η ικανότητα σχεδιασμού κι οργάνωσης της αξιολόγησης του μαθητή σε όλες τις 
διαστάσεις της προσωπικότητας του (κινητική, γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική)  
ε) κατανοηθεί και να αναλυθεί ο ρόλος της τεχνολογίας στη ανάπτυξη του αντικειμένου της ΦΑ 
στην προσχολική και πρωτοβάθμια ΦΑ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων και της μελέτης του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να 
είναι σε θέση να: 

• Περιγράφουν την θέση της ΦΑ στο σχολικό πρόγραμμα ανά την Ευρώπη και να εξηγούν τον 
ρόλο της ΦΑ στην προώθηση της δια βίου άσκησης και υγείας.  

• Κατανοούν την κλιμάκωση και τις διαφορές του ΑΠΣ Φυσικής Αγωγής στην προσχολική και 
πρωτοβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης βάσει της ανάπτυξης των παιδιών και των δομικών στοιχείων 
του (σκοπών, δεικτών επιτυχίας κι επάρκειας και θεματικών ενοτήτων) 

• Αναγνωρίζουν την καταλληλότητα των δραστηριοτήτων για κάθε τάξη κι επίπεδο εκπαίδευσης 
(από προσχολική έως ΣΤ΄ δημοτικού) βάσει των δομικών στοιχείων του ΑΠΣ και της φυσιολογικής 
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ανάπτυξης (δεξιότητες και ικανότητες) των μαθητών 

• Μπορούν να κατανοήσουν, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν θεματικές ενότητες 
δραστηριοτήτων για το μάθημα της ΦΑ βάσει των δομικών στοιχείων του ΑΠΣ για κάθε επίπεδο 
εκπαίδευσης (από προσχολική έως ΣΤ΄ δημοτικού) 

• Κατανοούν την έννοια και τις προοπτικές της διαθεματικής και πολυθεματικής προσέγγισης της 
διδασκαλίας στη ΦΑ και να μπορούν να σχεδιάζουν πλάνα και θεματικές ενότητες γι’ αυτές τις 
προσεγγίσεις 

• Σχεδιάζουν κι εφαρμόζουν αναπτυξιακά κατάλληλες αξιολογήσεις για κάθε βαθμίδα 
εκπαίδευσης (προσχολική - δημοτικό) βάσει  του ΑΠΣ ΦΑ 

• Κατανοούν την έννοια της συστηματικής παρατήρησης και να γνωρίζουν πως μπορούν να την 
εφαρμόσουν στο εκπαιδευτική περιβάλλον. 

• Κατανοούν και να μπορούν να επιδεικνύουν διάφορα παραδείγματα για την ενσωμάτωση της 
τεχνολογίας στην προσχολική και την πρωτοβάθμια ΦΑ. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Ιστορική αναδρομή αναλυτικών προγραμμάτων ΦΑ στην προσχολική και πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση στην Ελλάδα και Κύπρο. 

2. Η σημερινή θέση της Φυσικής Αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα σχολεία της 
Ευρώπης.  

3. ΑΠΣ Φυσικής Αγωγής στην προσχολική και πρωτοβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης  
Σκοποί – Επιδιώξεις - Δείκτες Επιτυχίες – Δείκτες επάρκειας – Θεματικές Ενότητες 

4. Παρουσίαση παραδείγματος σύγχρονου ΑΠΣ ΦΑ για την προσχολική ηλικία «Early Steps» 

5. Προγραμματισμός τριμήνου, τετραμήνου, ετήσιος  

6. Προγραμματισμός ημερήσιος, θεματική ενότητας  

7. Διαθεματικά - Πολυθεματικά προγράμματα Φυσικής Αγωγής 

8. Παρατήρηση, κατανόηση και αξιολόγηση του παιδιού 1  

9. Παρατήρηση, κατανόηση και αξιολόγηση του παιδιού 2  

10. Αποτελεσματική διδασκαλία και αξιολόγησή της 

11. Συστηματική Παρατήρηση - Αξιολόγηση της διδασκαλίας – Εργαστήριο/Εξάσκηση 

12. Η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής – 
Μέσα/Δυνατότητες/Προκλήσεις 

 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  

 

Η διδασκαλία αυτής της ενότητας είναι ένας συνδυασμός άμεσων (διαλέξεων, υποδείξεων κι 
επιδείξεων) αλλά και έμμεσων μεθόδων διδασκαλίας (ερωτήσεις, παρατηρήσεις, διάλογοι / 
συζητήσεις) με τη χρήση διάφορων μέσων επικοινωνίας (παρουσιάσεων, παρατήρησης βίντεο, 
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χρήση μουσικής, φυλλάδια εργασιών). Η άμεση προσέγγιση της διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθεί 
κυρίως για την ανάπτυξη των βασικών γνώσεων και την κατανόηση όλων των στοιχείων της 
φυσικής αγωγής στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση και των παραγόντων που 
λαμβάνονται υπόψη για τη διδασκαλία του αντικειμένου. Η έμμεση προσέγγιση της διδασκαλίας 
θα συνεισφέρει στη διεύρυνση και τη μεταφορά των μαθησιακών  αποτελεσμάτων, τη βιωματική, 
συμμετοχική κι εξατομικευμένη μάθηση. 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Quizzes, ατομικές εργασίες, εργαστήριο συστηματικής παρατήρησης με πρωτόκολλο, βιβλιογραφική 

ανασκόπηση σχετική με σύγχρονα θέματα προσχολικής ή πρωτοβάθμιας Φυσικής Αγωγής.   

Η αξιολόγηση έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους φοιτητές να αποδείξουν ότι έχουν επιτύχει τα 

μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος και των επιμέρους ενοτήτων του. 

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Early Elementary Children 
Moving and Learning: A 
Physical Education Curriculum 
 
Dynamic Physical Education for 
Elementary School Children 
 
Η Φυσική Αγωγή στην αρχή του 
21ου αιώνα: Προσχολική ηλικία 
 
 
Η Φυσική Αγωγή στην Αρχή του 
21ου Αιώνα. Σκοποί-Στόχοι-
Επιδιώξεις: Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση.  
 
 

Pica, R. 
 
 
 
Pangrazi, R. P. 
& Beighle, A. 
 
Ζαχοπούλου, 
Ε., Κούλη, Ε. 
 
 
∆έρρη, B., 
Συνεργάστηκαν: 
Βασιλειάδου, O., 
Οικονοµόπουλο
ς, Γ., Πάχτα, Μ. 
& Φραγκούλης, 
Μ. 

Readleaf Press 
Pap/Com edition 
 
 
Pearson  
 
 
Αφοί Κυριακίδη 
εκδόσεις ΑΕ 
 
 
Εκδόσεις 
Χριστοδουλίδη: 
Θεσσαλονίκη 
 

2014 
 
 
 
2016 
 
 
2017 
 
 
 
2007 
 
 
 
 
 

978-
1605542690 
 
 
9780134049
403 
 
9789606021
732 
 
 
978-960-
8183-58-2 
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Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική 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 
 
Early Steps Physical 
Education Curriculum: 
Theory and Practice for 
Children Under 8 
 
 
Lesson Planning for 
Elementary Physical 
Education: Meeting the 
National Standards & 
Grade-Level Outcomes 

Ευαγγελινού, Χ., 
Παππά, Α.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zachopoulou E.,  Pickup, 
I. Tsangaridou, N. 
&Liukkonen, J. 
 
 
 
Shirley Holt-Hale Tina 
Hall 
 

Θεσσαλονίκη: 
University Studio 
Press  
 
 
 
 
 
 

 
 
Human Kinetics 
 
 
 
 
 
Human Kinetics  
 

2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 
 
 
 
 
 
2016 

960-12-
1062-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
978-
0736075398 
 
 
 
 
978-14504-
4157-5 

 

 


