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Σκοπός και Στόχοι 

Μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε θέματα εννοιών και 

περιεχομένου της Φυσικής Αγωγής. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να 

αναλύσουν τα πλεονεκτήματα από τη συστηματική ενασχόληση με τη Φυσική 

Αγωγή, να συζητήσουν το περιεχόμενο του μαθήματος μέσα από 

παραδείγματα και προβολές στην τάξη και να αναπτύξουν τις απαραίτητες 

γνώσεις και δεξιότητες επιλογής και επεξεργασίας του περιεχομένου μέσα 

από πρακτικές εφαρμογές στο εργαστήριο Φυσικής Αγωγής. Επιπλέον, οι 

φοιτητές έχουν την ευκαιρία να κάνουν μικρο-διδασκαλία σε επιλεγόμενα 

θέματα.  

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με τη συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να: 

1. Αναλύουν τα πλεονεκτήματα στην υγεία από τη συστηματική 
ενασχόληση με τη φυσική δραστηριότητα και γνωρίζουν τη σημασία 
της δημιουργίας θετικών στάσεων προς την άσκηση. 

2. Γνωρίζουν, επιλέγουν και εφαρμόζουν τρόπους ανάπτυξης των 
φυσικών ικανοτήτων και των βασικών κινητικών δεξιοτήτων των 
παιδιών, όπως επίσης κατανοούν και χρησιμοποιούν βασικές 
έννοιες της Φυσικής Αγωγής.  

3. Διακρίνουν τη δομή και το περιεχόμενο ενός μαθήματος Φυσικής 
Αγωγής και αναλύουν το περιεχόμενο του σχεδίου μαθήματος.  

4. Αναλύουν και θέτουν βραχυπρόθεσμους στόχους σύμφωνα με τις 4 
επιδιώξεις μάθησης (Νοητική ενδυνάμωση, Προσωπική και 
κοινωνική συνειδητοποίηση, Συναισθηματική ενδυνάμωση, Κινητικές 
ικανότητες) με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα και τις κατευθυντήριες 
γραμμές του υπουργείου παιδείας, τις ανάγκες των παιδιών και τo 
σχολικό περιβάλλον και εφαρμόζουν διαδικασίες αξιολόγησης με 
βάση τους προκαθορισμένους στόχους. 



 
5. Επιλέγουν το καταλληλότερο περιεχόμενο του μαθήματος, σύμφωνα 

με την χρονική, την αναπτυξιακή ηλικία των παιδιών και το 
μαθησιακό τους επίπεδο και χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το 
χρόνο τους στην τάξη, δίνοντας πολλές ευκαιρίες πρακτικής 
εξάσκησης στα παιδιά και οργανώνοντας τους μαθητές και τα υλικά 
με τον όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

6. Επιλέγουν τις καταλληλότερες λύσεις σε περίπτωση μαθησιακών 
δυσκολιών ή οργανωτικών και διοικητικών αναγκών στην τάξη και 
επιδεικνύουν στοιχεία επαγγελματισμού και θετικών διαπροσωπικών 
σχέσεων με τους μαθητές.  

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

1. Η συμβολή της σχολικής Φυσικής Αγωγής και της φυσικής 

δραστηριότητας στην υγεία των παιδιών και η σημασία της 

δημιουργίας θετικών στάσεων προς τη φυσική δραστηριότητα. Τα 

πλεονεκτήματα από τη συστηματική ενασχόληση με τη φυσική αγωγή 

και τη φυσική δραστηριότητα.  

2. Μέθοδοι ανάπτυξης των φυσικών ικανοτήτων και των βασικών 

κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών και χρήση βασικών εννοιών της 

Φυσικής Αγωγής.  

3. Ανατομία του μαθήματος Φυσικής Αγωγής: Η ιδιαιτερότητα του κάθε 

μέρους του προγράμματος και η διδασκαλία του.  

4. Προγραμματισμός, στόχοι και αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής: παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τον προγραμματισμό και 

ο ρόλος της δασκάλας. Αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.   

5. Το περιεχόμενο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. 

Αποτελεσματικές οργανωτικές και διοικητικές διαδικασίες στην τάξη.  

6. Κριτική σκέψη και εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων στην 

καθημερινότητα της τάξης. Στοιχεία επαγγελματισμού και θετικών 

διαπροσωπικών σχέσεων με τους μαθητές.    

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Η διδασκαλία του μαθήματος αποτελείται από συνδυασμό διαλέξεων και 

εργαστηριακών ασκήσεων, τόσο για την προσφορά του θεωρητικού 

υπόβαθρου όσο και για τις πρώτες πρακτικές εμπειρίες των φοιτητών. 

Παρουσιάζεται αναλυτικά η προετοιμασία του ημερήσιου σχεδίου μαθήματος 

και αναλύονται τα μέρη του.  Συζητούνται οι τρόποι δημιουργίας θετικών 

στάσεων προς τη Φυσική Αγωγή και οι αντιλήψεις των παιδιών και των 

δασκάλων προς το μάθημα. Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει 

ακόμα την προβολή βιντεοσκοπημένων μαθημάτων για συζήτηση και 

προβληματισμό στην τάξη. Αναλύεται η διδακτέα ύλη και συζητούνται στοιχεία 

και έννοιες της παιδαγωγικής, μέσα από εμπειρίες των φοιτητών. Η εκπόνηση 

ατομικών εργασιών (μικρο-διδασκαλίες) έχουν σαν σκοπό την ανάπτυξη των 

παιδαγωγικών δεξιοτήτων των φοιτητών, δίνοντας τους την ευκαιρία να 

κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη διδασκαλία του μαθήματος. Επίσης μέσα 

από αυτή την εμπειρία οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν 

ικανότητες κριτικής σκέψης, εφαρμογής λύσεων στην καθημερινότητα της 



 
τάξης και στοιχεία επαγγελματισμού και διαπροσωπικών σχέσεων με τους 

φοιτητές.    
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Αξιολόγηση • Ενδιάμεση γραπτή εξέταση                  20%   

(αφορά τη διδακτέα ύλη σε  

θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο) 

• Παρουσίαση ατομικής εργασίας           30%  



 

      (προετοιμασία σχεδίου μαθήματος  

       και μικροδιδασκαλία). 

• Συμμετοχή                                           10% 

(αφορά τη συμμετοχή στη συζήτηση  

στην τάξη και τις πρακτικές εφαρμογές  

στο εργαστήριο Φυσικής Αγωγής) 

• Τελική γραπτή εξέταση                        40% 

(αφορά την ύλη που έχει καλυφθεί  

κατά τη διάρκεια του εξαμήνου τόσο  

σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο) 
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