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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου σε συνεργασία με τη Σχολική 

Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής κ. Λήδα Ζαμπετάκη,  διοργανώνει κύκλο επιμορφωτικών 

σεμιναρίων με θέμα: 

 

«Εφαρμογή Αναλυτικού Προγράμματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο» 

 

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής του 

Σχολείου κ. Νίκο Τζωρμπατζάκη. Σκοπός των σεμιναρίων είναι να παρουσιαστεί σε 

πρακτικό επίπεδο και να αναλυθεί ο τρόπος εφαρμογής της Φυσικής Αγωγής σε μία 

ολόκληρη σχολική χρονιά (2013-14). 

 

Τα θέματα κατά χρονολογική σειρά θα είναι τα παρακάτω: 

α) Οργάνωση του μαθήματος για όλη τη χρονιά. 

β)  Ομάδες δραστηριοτήτων: φυσική κατάσταση. 

γ)  Ομάδες δραστηριοτήτων: χοροί - αερόμπικς. 

δ)  Ομάδες δραστηριοτήτων: αθλήματα με μπάλες. 

ε)  Μέθοδοι αξιολόγησης του μαθήματος. 

στ) Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων για όλη τη χρονιά. 

ζ) Δράσεις δημιουργίας αθλητικού υλικού.  

 

Οι συνάδελφοι θα χωριστούν σε ολιγομελείς ομάδες των δέκα (10) ατόμων, που θα 

προσέρχονται ξεχωριστά για να παρακολουθήσουν το σεμινάριο. Κάθε θέμα θα 

εκτείνεται σε τρεις (3) διδακτικές ώρες, στην 1η ώρα θα γίνεται μία παρουσίαση του 

θέματος και των σημείων που θα πρέπει να εστιάσουν οι συνάδελφοι κατά την 



παρακολούθηση της δειγματικής, τη 2η ώρα θα γίνεται η δειγματική σε μία διδακτική 

ώρα ενός τμήματος του σχολείου (Α’, Β’ ή Γ’ τάξης) και την 3η ώρα θα ολοκληρώνεται 

η συνάντηση με ανασκόπηση και διάλογο. 

 

Απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής όλων των Λυκείων του 

Ν.Ηρακλείου, είναι προαιρετικά και προϋπόθεση συμμετοχής έχουν να μην 

παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου τους. Για το λόγο αυτό 

παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων των οποίων οι εκπαιδευτικοί 

Φυσικής Αγωγής εκδηλώνουν ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουν, να τους 

διευκολύνουν τροποποιώντας, εφόσον είναι εφικτό, το πρόγραμμα. 

 

Το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο, με θέμα: Οργάνωση του μαθήματος για όλη τη 

χρονιά, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Π.Π.ΓΕ.Λ. Ηρακλείου (στον 

Εσταυρωμένο, μετά τα Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου) την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 και 

ώρα 11:50 – 14:00, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: 

 

11:50 – 12:30 Παρουσίαση-ανάλυση θέματος 

12:40 – 13:20 Παρακολούθηση δειγματικής διδασκαλίας 

13:25 – 14:00 Ανασκόπηση – συζήτηση 

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στον σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/1YdQtd6eMXPBbgexjf7OhRGnrGXNovRrutjCwlYQt

YZ4/viewform?usp=send_form 

έως την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014. Σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος θα 

δημιουργηθεί και δεύτερο τμήμα και το σεμινάριο θα επαναληφθεί σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. 

Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα 

τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους. 

 

 

Ο Διευθυντής 

 

 

Δημήτριος Καλυκάκης 
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