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Η ΣΥΜ ΒΟ ΛΗ ΤΟΥ ΜΑ ΘΗ ΜΑ ΤΟΣ ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ ΣΤΗΝ 
Α ΝΑ ΠΤΥ ΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙ ΔΙΟΥ: Η Α ΠΟ ΨΗ ΤΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΝ ΚΑΙ 
Ο ΒΑΘ ΜΟΣ Ι ΚΑ ΝΟ ΠΟΙ Η ΣΗΣ ΤΟΥΣ Α ΠΟ ΤΗ ΣΥΜ ΒΟ ΛΗ ΑΥ ΤΗ

Γιαν να κο πούλου Βα σι λι κή1,2, Γιαν να κο πού λου Μα ρί α3, Γιαν νακό που λος Νι κό λα ος4,  
Ρου σά κη Δή μη τρα 4

1 Τμήμα Ε πι στή μης Φυ σι κής Α γω γής και Α θλη τι σμού, Ε θνι κό και Κα πο δι στρια
κό Πα νε πι στή μιο Α θη νών 

2 Φι λο σο φι κή Σχο λή Ιωαν νί νων, Τμή μα Φι λο σο φί αςΠαι δα γω γι κήςΨυ χο λο
γί ας

3 Τμή μα Κοι νω νι κής Ερ γα σί ας, Τε χνο λο γι κό  Εκ παι δευ τι κό Ί δρυ μα Α θη νών
4 Τμή μα Φυ σι κής, Πα νε πι στή μιο Πα τρών
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Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής

Γιαν να κο πού λου Α. Βα σι λι κή, Κα βά σι λα Η λείας, Τ.Κ. 27300, Τα χυ δρο μι κή Θυ ρί δα 15, email: vgiannakopoulou@yahoo.gr

Πε ρ ί  λη ψη

Το άρ θρο αυ τό ε πι χει ρεί να ε ρευ νή σει την ι κα νο ποί η ση των εκ παι δευ τι κών που δι δά
σκουν το μά θη μα φυ σι κής α γω γής α πό την ε να σχό λη σή τους με αυ τό, σε συν δυα σμό 
με την α ντί λη ψή τους για την συμ βο λή του μα θή μα τος στην α νά πτυ ξη των παι διών. 
Σε αυ τό το πλαί σιο πραγ μα το ποι ή θη κε έ ρευ να ε πι σκό πη σης (πο σο τι κή) με ε ρω τη μα το
λό για που δό θη καν στους εκ παι δευ τι κούς που δι δά σκουν φυσι κή α γω γή σε σχο λεί α 
Νομού Η λείας Α/Βάθ μιας και Β/Βάθ μιας εκ παί δευ σης. Συ νο λι κά συ γκε ντρώ θη καν 40 
ε ρω τη μα το λό για.
Α πό την έ ρευ να προ έ κυ ψε ό τι οι καθη γη τές φυ σι κής α γω γής πα ρου σιά ζο νται κα τά 
κανό να ι κα νο ποι η μέ νοι α πό την ε να σχό λη ση τους με αυ τή, πα ρά το γε γο νός ΄το συ
να ντούν  κά ποιες α ντι κει με νι κές δυ σκο λί ες. Ε πι πλέ ον, θε ω ρούν σε ση μα ντι κό βαθ μό 
πως το μά θη μα αυ τό έ χει τη δυ να τό τη τα να συμ βά λει α πο φα σι στι κά στην πο λύ  ε πί
πε δη α νά πτυ ξη και ε ξέ λι ξη των παι διών. Α ξί ζει α πό την άλ λη με ριά να ση μειω θεί ό τι 
με γά λο μέρος των εκ παι δευ τι κών που ε ρω τή θη καν εί ναι δυ σα ρε στη μέ νοι ως προς την 
υ λι κο τεχνι κή υ πο δο μή που δια θέ τουν τα σχο λεί α.

Λέξεις Κλει διά: μά θη μα φυ σι κής α γω γής, ικα νο ποί η ση κα θη γητών, α νά πτυ ξη δε ξιο τή
των παι διών.


