
 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ –ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΙΔΙΚΗ &ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

 

 Διατηρώ τα όρια  και τις αποστάσεις  στο μάθημα 

 

 

 Συνεργάζομαι με τον εκπαιδευτικό  

 

 

 Ακούω τις οδηγίες  και περνάω ευχάριστα στο μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής  

 

 

 

ΣΕΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

Δ ΄ ΑΘΗΝΑΣ 

Ευδοκία Σαμουηλίδου  

 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 2021 

 



 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ –ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 Κινητικές δραστηριότητες για παιδιά Νηπιαγωγείου & Πρώτη τάξη 

Δημοτικού (Μετάβαση ) 

https://gr.pinterest.com/pin/63191201007812295/ 

 Κινητικές δραστηριότητες μέσα από Σχέδια στην αυλή του Σχολείου & εσωτερικοί 

χώροι 

https://gr.pinterest.com/pin/409898003590524732/ 

https://gr.pinterest.com/pin/792352128173033530/ 

 Κινητικές Δραστηριότητες – Ακαδημία Ελβετία  

https://gr.pinterest.com/pin/294000681928744858/ 

https://gr.pinterest.com/pin/296956169174800210/ 

 Κινητικές δραστηριότητες μέσα από Σχέδια σε εσωτερικό χώρο –κλειστή αίθουσα, 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  

https://gr.pinterest.com/pin/409898003588566743/ 

https://gr.pinterest.com/pin/409898003588566743/activity/tried 

https://gr.pinterest.com/pin/569353577896780445/ 

 Κινητικές δραστηριότητες μέσα από Σχέδια σε εσωτερικό χώρο  για παιδιά & για 

μεγαλύτερα παιδιά  

https://gr.pinterest.com/pin/792352128173033530/ 

https://gr.pinterest.com/pin/764134261765462661/ 

https://gr.pinterest.com/pin/640214903266097198/ 

https://gr.pinterest.com/pin/804455552176882823/ 

https://gr.pinterest.com/pin/63402307241346587/ 

 Ρυθμικές εκφραστικές δραστηριότητες 

στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

https://gr.pinterest.com/pin/326722147964419547/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-YDTGI4Zq1c 

https://gr.pinterest.com/pin/63191201007812295/
https://gr.pinterest.com/pin/409898003590524732/
https://gr.pinterest.com/pin/792352128173033530/
https://gr.pinterest.com/pin/294000681928744858/
https://gr.pinterest.com/pin/296956169174800210/
https://gr.pinterest.com/pin/409898003588566743/
https://gr.pinterest.com/pin/409898003588566743/activity/tried
https://gr.pinterest.com/pin/569353577896780445/
https://gr.pinterest.com/pin/792352128173033530/
https://gr.pinterest.com/pin/764134261765462661/
https://gr.pinterest.com/pin/640214903266097198/
https://gr.pinterest.com/pin/804455552176882823/
https://gr.pinterest.com/pin/63402307241346587/
https://gr.pinterest.com/pin/326722147964419547/
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 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗ 

http://physed.pdekritis.gr/index.php/el/ 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 1
ου

 Πανελλήνιου Συνέδριου Σχολικής Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητικής Επιστήμης, ανακοινώνει ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών που 

προκύπτουν από την πανδημία του κορωνοϊού, μεταθέτει την διεξαγωγή του 

Συνεδρίου στις 7-9 Μαΐου 2021 στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης. Το Συνέδριο 

προγραμματίζεται κατ αρχήν δια ζώσης και η Οργανωτική Επιτροπή, ανάλογα με τις 

συνθήκες, δύναται να το τροποποιήσει και να πραγματοποιήσει μέρος του ή 

ολόκληρο διαδικτυακά. 

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Σκοπός και προβληματική του Συνεδρίου: 

Ο σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδείξει τις σύγχρονες τάσεις και διδακτικές 

μεθόδους της σχολικής Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού που προάγουν την 

δια βίου υγεία και τη δυναμική καθώς και την προοπτική της νέας Σχολής Επιστημών 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κρήτης. 

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται: 

 Η παρουσίαση καινοτόμων αθλητικών προγραμμάτων που προσφέρουν τη 

δυνατότητα ανανέωσης και αναπροσαρμογής των σχολικών διδακτικών 

μεθόδων, επιτρέπουν το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και στοχεύουν 

στην ενεργό δράση του μαθητή. 

 Η ανταλλαγή γόνιμων προβληματισμών ως προς την ενίσχυση του μαθήματος 

της Φυσικής Αγωγής για την υγεία και την κοινωνική ένταξη στο σχολείο για 

όλους. 

 Η ανάδειξη μέσω δημιουργικού διαλόγου της σχέσης εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης αθλητικών συμπεριφορών σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη 

κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα με στόχο, τον διάλογο με την τοπική 

http://physed.pdekritis.gr/index.php/el/


κοινωνία για θέματα φυσικής δραστηριότητας, πρόληψης και ανάπτυξης 

επαγγελματιών της άσκησης. 

 Η καλλιέργεια κουλτούρας και ανάπτυξη θετικών στάσεων προς τη φυσική 

δραστηριότητα για την προαγωγή της υγείας και της δια βίου άσκησης. 

Θεματικές Ενότητες: 

 Σχολικός Αθλητισμός - Αγώνες 

 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Αθλητική Ψυχολογία 

 Αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή 

 Διδακτική Μεθοδολογία Φυσικής Αγωγής 

 Ειδική Φυσική Αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση 

 Τεχνολογίες Πληροφορίας στη Φυσική Αγωγή και στην Αγωγή Υγείας 

 Φυσική δραστηριότητα και υγεία 

 Ευρωπαϊκά προγράμματα για τον αθλητισμό. 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 Άσκηση και Διατροφή 

 Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής 

 Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

 Το συνέδριο συμπεριλαμβάνει: 
  

 Κεντρικές ομιλίες 

 Ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες (προφορικές και αναρτημένες 

ανακοινώσεις) 

 Παρουσιάσεις καλών πρακτικών από το χώρο του σχολείου (εργαστήρια) 

Λόγω της διάρκειας και της σοβαρότητας της παρούσας υγειονομικής κρίσης η 

Οργανωτική Επιτροπή κάνει δεκτή την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής 

και αποδεσμεύει όλες τις εργασίες που είχαν υποβληθεί την περίοδο προ της 

αναβολής του Συνεδρίου. Ορίζει δε, νέες ημερομηνίες υποβολής εργασιών, κατά τις 

οποίες γίνονται δεκτές τόσο νέες εργασίες όσο και τροποποιημένες σύμφωνα με τα 

νέα πρότυπα. 

Σημαντικές ημερομηνίες: 

- 15 Δεκεμβρίου 2020 – 28 Φεβρουαρίου 2021: Υποβολή ολοκληρωμένων εργασιών 

- 15 Μαρτίου 2021: Ενημέρωση αποδοχής εργασιών 

- 30 Απριλίου 2021: Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου 

- 7 - 9 Μαίου 2021: Διεξαγωγή Συνεδρίου 

 


