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Σκοπός
Να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τη σηµασία και την αναγκαιότητα της φυσικής
αγωγής στην ανάπτυξη του παιδιού και να αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις
και δεξιότητες στο βαθµό που θα τους/τις καταστήσει ικανούς/νές να διδάξουν το
µάθηµα σε επίπεδο δηµοτικής εκπαίδευσης αποτελεσµατικά.

Περιεχόµενο
Έννοια, σηµασία και περιεχόµενο του µαθήµατος
Ανατοµία ενός προγράµµατος Φυσικής Αγωγής (προθέρµανση – κύριο µέρος –
αποθεραπεία)
Σχέδιο µαθήµατος
Προγραµµατισµός θεµατικού κύκλου
Προγραµµατισµός στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής για τη σχολική χρονιά
∆ιδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο
Κριτήρια µάθησης στη Φυσική Αγωγή
Οργάνωση του µαθήµατος
Ανάπτυξη (σωµατική, κινητική, ψυχική) και µάθηση
Στοιχεία ερειστικού και µυϊκού συστήµατος
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Τρόπος Αξιολόγησης
Περιοδικά ∆ιαγωνίσµατα
10%
Παρουσίαση εργασιών
20%
Φοίτηση/Συµµετοχή στο µάθηµα
10%
Εξαµηνιαία γραπτή εξέταση
60%
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ: 10% στο σύνολο των δυνατών
παρουσιών.

Ανατιθέµενες µελέτες/εργασίες
Οι ανατιθέµενες µελέτες/εργασίες θα πρέπει να επιστρέφονται την προκαθορισµένη
ηµεροµηνία, πριν από την έναρξη του µαθήµατος. Καµιά εργασία δε θα γίνεται δεκτή
µετά την ηµεροµηνία αυτή.
Όλες οι εργασίες πρέπει να είναι γραµµένες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Θα πρέπει να
χρησιµοποιείται η γραµµατοσειρά “Times New Roman” µε µέγεθος γραµµάτων το 12.
Το διάστηµα µεταξύ των γραµµών θα είναι 1½.
Οι πηγές οι οποίες χρησιµοποιούνται για την εργασία θα πρέπει να αναφέρονται.
Ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να ειδοποιήσει τον καθηγητή πριν από κάποιο διαγώνισµα ή
παρουσίαση εργασίας για οποιοδήποτε πρόβληµα παρουσιαστεί, το οποίο τον/την
εµποδίζει να είναι παρών/παρούσα. Σε περίπτωση που θα πρέπει να παραδώσει µελέτη ή
εργασία και απουσιάζει, τότε χάνει το ποσοστό που αντιστοιχεί στην εργασία αυτή.
Για καλύτερη λειτουργία του µαθήµατος παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να
απενεργοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα πριν την είσοδο τους στην αίθουσα
διδασκαλίας.
Αν κάποιος/κάποια φοιτητής/τρια αντιµετωπίζει οποιοδήποτε πρόβληµα υγείας το οποίο
παρεµποδίζει την κανονική παρακολούθηση του µαθήµατος, ή τη µεταφορά του στην
αίθουσα διδασκαλίας, παρακαλείται ο/η φοιτητής/τρια να το αναφέρει από την αρχή του
εξαµήνου στον καθηγητή, για καλύτερη διευθέτηση του προβλήµατος. Εννοείται ότι θα
διατηρηθεί η ανάλογη εχεµύθεια σε κάθε πιθανό πρόβληµα.
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