
Τμήμα:   Φυσικής Αγωγής Φθιώτιδας 

  

Φορέας  ∆ιεξαγωγής:  ΠΕΚ  Λαμίας  

Συντονιστής: ∆ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:  2231081842 

  

  

Χώρος υλοποίησης:  ΠΕΚ  Λαμίας  

Υπεύθυνος:  ∆ημητρακάκης Κωνσταντίνος  

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  2231081842  

Ημέρα: Πέμπτη  

Ώρα:  17:30 – 20:30  

∆ιάρκεια:  21/01/2016 – 25/02/2016  

Αριθμός συμμετεχόντων:  18 άτομα  

 

∆ιευκρινήσεις: 
(α) Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας 
(β) Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε όλους τους 
εκπαιδευτικούς που δεν θα υπερβούν το 20% των απουσιών. 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Ενότητα:  Προγραμματισμός μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Α/θμια & Β/θμια Εκπαίδευση 
  
Επιμορφωτής:  Τσαδήμας Χρήστος 
Ημερομηνία:   21/01/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες περιεχομένου της εισήγησης είναι οι μέθοδοι 

διδασκαλίας, οι δειγματικές διδασκαλίες και η αξιολόγηση του 
μαθήματος της φυσικής αγωγής στην Α/θμια & Β/θμια εκπαίδευση. 
     Στόχοι της εισήγησης είναι η κατανόηση των αρχών της 
ολόπλευρης εκγύμνασης, η δημιουργία προγραμματισμού του 
μαθήματος σε επίπεδο ημερησίου – εβδομαδιαίου – τριμηνιαίου - 
ετήσιου μαθήματος φυσικής αγωγής στη σχολική διαδικασία και η 
αποτύπωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον καθηγητή φυσικής 
αγωγής.  
    Μετά την επιμόρφωση αναμένεται ο καθηγητής φυσικής 
αγωγής να γνωρίσει τον τρόπο δημιουργίας πλάνων εκγύμνασης 
στον αύλειο χώρο, να δύναται να προσαρμόσει το μάθημα σε 
χώρους με ελλιπή υποδομή και δυσμενείς συνθήκες, να αυξάνει την 
ενεργοποίηση των μαθητών στα πλαίσια του μαθήματος και να 
εφαρμόζει σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας που στοχεύουν στη 
δια βίου άσκηση και μάθηση των μαθητών. 
     Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα χρησιμοποιηθούν 
βιωματικές μέθοδοι διδασκαλίας αλλά και τεχνικές κατά Μosston. 
 

 
 
 
 
 
 
Ενότητα:  Ένταξη & αξιοποίηση διαδραστικού πίνακα στην εκπαιδευτική διαδικασία 
 
Επιμορφωτής:  ∆ημητρακάκης Κωνσταντίνος 
Ημερομηνία:   28/01/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι οι κύριες κατηγορίες 

και τεχνικά χαρακτηριστικά ∆ιαδραστικών Πινάκων, η παρουσίαση 
εργαλείων  του ∆ιαδραστικού Πίνακα, η διαχείριση τάξης με τον 
∆ιαδραστικό Πίνακα, τα αποτελέσματα χρήσης για τον εκπαιδευτικό, 
τα αποτελέσματα διδασκαλίας για το μαθητή και η σύνταξη σχεδίου 
μαθήματος με την χρήση του ∆ιαδραστικού Πίνακα. 
     Οι εκπαιδευτικοί στις μέρες μας χρησιμοποιούν στις σχολικές 
τους τάξεις όλο και περισσότερο σύγχρονα προϊόντα εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας και ένα από αυτά είναι και η αξιοποίηση του 
∆ιαδραστικού Πίνακα. (∆Π).  Σκοπός της εισήγησης είναι να 
αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που ο ∆ιαδραστικός 
Πίνακας διαθέτει  αξιοποιούμενος στην εκπαιδευτική διαδικασία ως 
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εργαλείο διδασκαλίας,  τα σχετικά εργαλεία του ∆ιαδραστικού 
Πίνακα και η εξοικείωση του εκπαιδευτικού στο σχεδιασμό 
μαθήματος με την βοήθεια του ∆ιαδραστικού Πίνακα. 
     Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αποτελούν ο 
ψηφιακός γραμματισμός του εκπαιδευτικού και η αποτελεσματική 
αξιοποίηση των πολυμεσικών εφαρμογών στα πλαίσια του 
σχεδιασμού μαθήματος. 
     Οι σχετικές τεχνικές διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν 
είναι ο καταιγισμός ιδεών, η επίδειξη, η προσομοίωση και η εργασία 
σε ομάδες. 

 
 
 
 
 
 
Ενότητα:  Ανάδειξη της Φυσικής Αγωγής ως γνωστικό αντικείμενο στην Εκπαίδευση / 
Ναυαγωσωστική – Πρώτες Βοήθειες στο σχολείο  / Οδηγίες διατροφής για μαθητές «ΕΥΖΗΝ» 
 
Επιμορφωτής:  Μπουλαλάς Ιωάννης 
Ημερομηνία:   04/02/2016  
Περιεχόμενο ενότητας:      Ως άξονες περιεχομένου της ενότητας ορίζονται η έννοια της 

σωματικής δραστηριότητας, φυσική δραστηριότητα και θωράκιση 
από ασθένειες, ποιοτική φυσική άσκηση και προαγωγή της υγείας, 
οι 10 Εντολές της άσκησης, τα μοντέλα πνιγμού και επιδημιολογία, 
πρόληψη και διάσωση (μέθοδοι διάσωσης – φροντίδα), οδηγός 
πρώτων βοηθειών, αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων και τα 
μυστικά της υγείας για μικρούς μαθητές (τρώω ισορροπημένα). 
    Οι κύριοι στόχοι της εισήγησης είναι  ανάδειξη της Φυσικής 
Αγωγής ως κυρίαρχο γνωστικό αντικείμενο στην εκπαίδευση, η 
σημασία της σωματικής δραστηριότητας και τα ποίκιλα οφέλη της 
(καταπολέμηση παχυσαρκίας, διάφορες ασθένειες), η παρουσίαση 
μέτρων πρόληψης για την αποφυγή πνιγμών και η γνωριμία με τις 
τεχνικές διάσωσης, η κατανόηση της σημαντικότητας της γνώσης 
παροχής πρώτων βοηθειών στον εκπαιδευτικό και η εστίαση στις 
διαφορές καλής και κακής διατροφής. 
     Αναμένεται η ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών για την 
σημασία της Φυσικής Αγωγής ως γνωστικό αντικείμενο, η ννώση 
βασικών τεχνικών διάσωσης και παροχής πρώτων βοηθειών, η 
κατανόηση της σημαντικότητας της διατροφής και της σωματικής 
δραστηριότητας καθώς και θεμάτων που σχετίζονται με την υγεία και 
την ανάπτυξη. 
      Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα γίνει παρουσίαση με 
power point καθώς καθιστά δυνατή την μετάδοση συγκροτημένων 
γνώσεων και την ανάλυση εννοιών σε σχετικά σύντομο χρονικό 
διάστημα. 
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Ενότητα:  Προγραμματισμός μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην αντισφαίριση 
 
Επιμορφωτής:  Φουσέκης Νικόλαος 
Ημερομηνία:  11/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι σχετικές υποενότητες περιεχομένου της ενότητας είναι 

γενικές πληροφορίες για το άθλημα της Αντισφαίρισης, κανονισμοί 
Αντισφαίρισης, παρουσίαση χτυπημάτων εδάφους, παρουσίαση 
Σερβίς, αντισφαίριση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα ∆ημοτικού και 
Γυμνασίου και ενδεικτικό μάθημα Αντισφαίρισης. 
    Οι στόχοι της ενότητας είναι η ενημέρωση Εκπαιδευτικών 
Φυσικής Αγωγής για το άθλημα της Αντισφαίρισης, η κατανόηση των 
κανονισμών, η εκμάθηση διδασκαλίας της  τεχνικής της 
Αντισφαίρισης.(Forehand-Backhand-Service) και η οργάνωση 
μαθήματος Αντισφαίρισης. 
    Στο τέλος της παρουσίασης οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής 
αναμένεται να έχουν ενημερωθεί για το άθλημα της Αντισφαίρισης, 
να γνωρίζουν τους κανονισμούς του αθλήματος, να είναι ικανοί να 
διδάξουν τα χτυπήματα εδάφους (Forehand-Backhand) και το 
Service και να είναι ικανοί να οργανώσουν ένα μάθημα 
Αντισφαίρισης. 
    Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα γίνει συζήτηση- διάλογος , 
ερωταποκρίσεις και επίδειξη. 

 
 
 
 
 
 
Ενότητα:  Προγραμματισμός μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο ποδόσφαιρο 
 
Επιμορφωτής:   Αντωνίου ∆ημήτρης 
Ημερομηνία:  18/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:   Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι οι βασικές τεχνικές 

που  προσφέρονται στη  διδασκαλία  του  μαθήματος του 
ποδοσφαίρου  στην  εκπαίδευση, η  πορεία  διδασκαλίας  του 
αντικείμενου  του  ποδοσφαίρου  από  το  δημοτικό - γυμνάσιο 
- λύκειο σε επίπεδο τεχνικής και βασικής τακτικής και η αξιολόγηση 
τεχνικών  στοιχείων   του  αθλήματος  μέσα από  βίντεο. 
      Σκοπός της εισήγησης είναι να  βελτιωθεί  το  γνωστικό 
επίπεδο  των  καθηγητών φυσικής αγωγής  στις παραμέτρους 
της επίδειξης, της ανάλυσης και της διόρθωσης,  να  αναπτυχθούν 
σύγχρονες  μέθοδοι  διδασκαλίας και  ενεργοποίησης των 
μαθητών στο  αντικείμενο του ποδοσφαίρου και οι καθηγητές 
φυσικής αγωγής  να  κατανοήσουν τις  βασικές  αρχές 
άσκησης αναδημιουργώντας  με τους  μαθητές  τους   ατομικά 
πλάνα  εργασίας (λύκειο). 
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    Αναμένεται οι καθηγητές φυσικής αγωγής μετά το πέρας της 
ενότητας να  αναβαθμίσουν την ποιότητα του μαθήματος, να 
γνωρίζουν τον τρόπο συλλογής και  αξιοποίησης των 
πληροφοριών  μέσα  από  το διαδίκτυο (learn to learn), να 
είναι  σε θέση  να  δημιουργούν συνθήκες ασφαλούς άθλησης και 
να καλλιεργήσουν στους μαθητές τους την έννοια της δια βίου 
άσκησης για την υγεία τους. 
     Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα χρησιμοποιηθούν 
βιωματικές τεχνικές παρουσίασης (καταιγισμός ιδεών, δημιουργία
ομάδων εργασίας,  πρόκληση συζήτησης), παραδείγματα και θα 
αξιοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό από το διαδίκτυο. 

 
 
 
 
 
 
 
Ενότητα:  ∆ημιουργία & συντήρηση εκπαιδευτικού ιστολογίου 
 
Επιμορφωτής:  Σπαθάρας ∆ημήτριος 
Ημερομηνία:  25/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι μια εισαγωγή που 

αφορά ομοιότητες και διαφορές ιστοσελίδας και ιστολογίου, οι 
βασικές δωρεάν πλατφόρμες ιστολογίων, η δημιουργία ενός 
εκπαιδευτικού ιστολογίου και η συντήρηση ιστολογίου. 
    Σκοπός είναι οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να 
δημιουργήσουν και να συντηρήσουν ένα ιστολόγιο. 
     Αναμένεται οι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με το web2 και 
ειδικότερα με το blogging. 
    Όσον αφορά τη πορεία της εισήγησης θα γίνει παρουσίαση των 
βασικών αρχών με διαφάνειες και στη συνέχεια πρακτική εξάσκηση 
βήμα-βήμα στο εργαστήριο. 

 
 
 


