
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

Πεξηγξαθή Φξεκαηνδνηνύκελνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

1ε Πξνθήξπμε Εξεπλεηηθώλ Έξγσλ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ Μειώλ ΔΕΠ θαη Εξεπλεηώλ/ηξηώλ θαη ηελ 

πξνκήζεηα εξεπλεηηθνύ εμνπιηζκνύ κεγάιεο αμίαο 
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Τίηινο Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ: Φπζηθή Δξαζηεξηόηεηα  

θαη Γλσζηηθή Αλάπηπμε κε Καηλνηόκα Κηλεηηθά Παηρλίδηα 

 

 

Πνζό Φξεκαηνδόηεζεο: 80.400 

 

Δηάξθεηα Φξεκαηνδόηεζεο: 36 κήλεο 

 

 

Επηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο: Μάξηνο Γνύδαο 

 

Φηιηθόο πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηίηινο: ΦπΓΑκε 

 

Επηζηεκνληθή Πεξηνρή: Επηζηήκεο Εθπαίδεπζεο 

 

Φνξέαο Πξνέιεπζεο θαη Φώξα: Ειιάδα 

 

Φνξέαο Υπνδνρήο: Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

 

Σπλεξγαδόκελνο Φνξέαο: 

 

Ιζηνζειίδα πξνβνιήο ηνπ Έξγνπ  

(αλ πθίζηαηαη): 
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Σύλνςε Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Τν εξεπλεηηθό έξγν πινπνηείηαη ζε ηξεηο θάζεηο:  

 

α. Σρεδηαζκόο, εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε ελόο θαηλνηόκνπ, πςειήο πνηόηεηαο πξνγξάκκαηνο Φπζηθήο 

Αγσγήο κε παηρλίδηα Φπζηθήο Δξαζηεξηόηεηαο  γηα ελίζρπζε ησλ γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη εηδηθόηεξα ησλ 

Εθηειεζηηθώλ Λεηηνπξγηώλ θαη αύμεζεο ηεο Φπζηθήο Δξαζηεξηόηεηαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Σηε θάζε απηή 

εθηεινύληαη  3 πεηξάκαηα πεδίνπ θαη κηα καθξόρξνλε παξέκβαζε. Σηα πεηξάκαηα πεδίνπ ζα ζπγθξηζνύλ ηξεηο 

δηαθνξεηηθνί ηύπνη παηρληδηώλ πνπ αλαπηύρζεθαλ κε βάζε ηηο ηξεηο αξρέο γλσζηηθήο εκπινθήο 

(δηαθνξνπνίεζε ζπλζεθώλ, γλσζηηθόο έιεγρνο, αλαθάιπςε), ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν θαη κε παξαδνζηαθά 

καζήκαηα θπζηθήο αγσγήο σο πξνο ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο Εθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο ηεο Αλαζηνιήο, 

Εξγαδόκελεο κλήκεο θαη Γλσζηηθήο Επειημίαο, ζηε Φπζηθή Δξαζηεξηόηεηα θαη ζηελ Επραξίζηεζε ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ από ην κάζεκα. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηώλ πεηξακάησλ πεδίνπ, ζα αλαπηπρζεί έλα 

πξόγξακκα παξέκβαζεο 15 καζεκάησλ ην νπνίν ζα πινπνηεζεί θαη ζα αμηνινγεζεί σο πξνο ηελ επίδξαζή ηνπ 

ζηηο Εθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο θαη ζηε Φπζηθή Δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. 

  

β. Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο (εγρεηξίδην πξνγξάκκαηνο, νδεγόο 

εθαξκνγήο, εγρεηξίδην εθπαίδεπζεο θαζεγεηώλ ΦΑ) 

 

γ. Δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηελ επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα 

θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαζεγεηώλ ΦΑ ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα ηεο ΦΑ λα εληζρύζεη όρη κόλν ηελ 

θπζηθή αιιά θαη ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ 
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Πξσηνηππία ηνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Τν έξγν βαζίδεηαη ζε ζύγρξνλεο θαη θαηλνηόκεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ ξόιν ηεο Φπζηθήο 

Δξαζηεξηόηεηαο  ζηελ πξνώζεζε ηεο νιηζηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ζεηηθέο επηδξάζεηο ζην 

γλσζηηθό, ςπρνζσκαηηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό ηνκέα.  

  

Τν θαηλνηόκν ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηνπ έξγνπ είλαη ε ρξήζε παηρληδηώλ Φπζηθήο Δξαζηεξηόηεηαο ζηε βάζε ηεο 

πξνζέγγηζεο «θηλνύκαη, ζθέθηνκαη, δηαζθεδάδσ» γηα ηελ πξνώζεζε ηεο Φπζηθήο Δξαζηεξηόηεηαο θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ Εθηειεζηηθώλ Λεηηνπξγηώλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ  αληί ηεο ρξήζεο αηνκηθώλ αζθήζεσλ πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξνεγνύκελα πξνγξάκκαηα.   

  

Η πξνζέγγηζε απηή έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. Τα θαηλνηόκα απηά παηρλίδηα είλαη θαηάιιεια γηα λα αλαπηύμνπλ 

ηνλ Κηλεηηθό Σπληνληζκό ησλ καζεηώλ θαη ηηο Εθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο ηνπο θαζώο ηνπο εκπιέθνπλ ζε κε 

πξνβιέςηκεο ζπλζήθεο πνπ απαηηνύλ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζέηνπλ γλσζηηθέο πξνθιήζεηο. Οη Εθηειεζηηθέο 

Λεηηνπξγίεο αλαπηύζζνληαη ηδαληθά όηαλ νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζε γλσζηηθά ζύλζεηεο εκπεηξίεο θαη ζε λέα, 

πξνθιεηηθά, δηαθνξνπνηεκέλα θαη όρη επαλαιακβαλόκελα ή απηνκαηνπνηεκέλα θαζήθνληα. Τέηνηα θαζήθνληα 

πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη αθνινπζώληαο ηηο αξρέο ηεο γλσζηηθήο εκπινθήο: έκθαζε ζηελ δηαθνξνπνίεζε 

ζπλζεθώλ, έκθαζε ζην γλσζηηθό έιεγρν θαη πξνώζεζε ηεο αλαθάιπςεο.  

  

Τν έξγν πηνζεηώληαο ηηο παξαπάλσ αξρέο θαη κεζόδνπο αλαπηύζζεη έλα θαηλνηόκν πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο 

ην νπνίν ζα ζπκβάιιεη ηαπηόρξνλα ζηε γλσζηηθή θαη θηλεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ. 
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ 

Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
 
 

Τν  έξγν επεθηείλεη ηελ ππάξρνπζα γλώζε ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα παξεκβάζεσλ ζηε Φπζηθή Αγσγή  πνπ 

ζηνρεύνπλ ζπλδπαζκέλα ζηελ ελίζρπζε ηεο γλσζηηθήο θαη θπζηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηώλ. Τα απνηειέζκαηα ηνπ 

έξγνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ Φπζηθήο Αγσγήο πνπ ζα ελζσκαηώλνπλ 

ηηο λέεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε ζπλδπαζκέλε θπζηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ θαη ζα εληζρύζνπλ ηε ζέζε ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαζώο εζηηάδνπλ θαη ζπκβάινπλ ζηελ νιηζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ. Η 

πξνζέγγηζε απηή ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηόηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Οη καζεηέο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο παξεκβάζεηο ηνπ έξγνπ ζα απμήζνπλ ηε Φπζηθή Δξαζηεξηόηεηα θαη ζα 

εληζρύζνπλ ηηο Εθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο  ηνπο ζπκκεηέρνληαο ζε επράξηζηα παηρλίδηα θαη δξαζηεξηόηεηεο. Έηζη, ζα 

αληηιεθζνύλ όηη ε ζπκκεηνρή ζηε Φπζηθή Αγσγή κπνξεί λα είλαη κηα επράξηζηε εκπεηξία, θπζηθά θαη γλσζηηθά σθέιηκε 

κε ζεηηθό αληίθηππν ζηα άιια καζήκαηα. Επηπξόζζεηα, νη ζεηηθέο απηέο εκπεηξίεο από ηε Φπζηθή Αγσγή κπνξνύλ λα 

εληζρύζνπλ ηηο ζεηηθέο ηνπο ζηάζεηο θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπο γηα δηα βίνπ ζπκκεηνρή ζε Φπζηθέο Δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Η δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ ζα 

παξαρζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ζα πνιιαπιαζηάζεη  ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο. Καζεγεηέο ΦΑ ζρνιείσλ ζε ηνπηθό 

θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν ζα εθπαηδεπηνύλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ζε εηδηθό ζεκηλάξην πνπ ζα 

νξγαλσζεί. Οη ελέξγεηεο απηέο ζα ζπκβάινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξερόκελεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ζα εληζρύζνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ θαζεγεηώλ Φπζηθήο Αγσγήο. 

 

Μειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ από ην πξνηεηλόκελν έξγν κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηεο παξέκβαζεο Φπζηθήο Δξαζηεξηόηεηαο ζε επξεία θιίκαθα σο απνηέιεζκα ηεο δηάρπζεο ηνπ έξγνπ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα. Η αύμεζε ηεο Φπζηθήο Δξαζηεξηόηεηαο έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πγεία ελώ ε 

ππνθηλεηηθόηεηα ζπλδέεηαη κε αξλεηηθέο επηδξάζεηο θαη λνζεξόηεηα πνπ πξνθαιεί ζεκαληηθή επηβάξπλζε ζηα 

ζπζηήκαηα πγείαο. Η έιιεηςε Φπζηθήο Δξαζηεξηόηεηαο έρεη ζεκαληηθό θόζηνο ιόγσ ρακέλσλ εξγαηνσξώλ, 

παξαγσγηθώλ εηώλ, θαη εμόδσλ λνζειείαο,  θόζηνο πνπ ζα κπνξνύζε λα απνζνβεζεί κε θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη 

πξνγξάκκαηα.  
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Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 
 

Η σπημαηοδόηηζη από ηο ΕΛΙΔΕΚ ήπθε μεηά από ένα μεγάλο διάζηημα ζηο οποίο ςπήπσαν  ελάσιζηερ 

εςκαιπίερ σπημαηοδόηηζηρ από Ελληνικέρ πηγέρ ηηρ επεςνηηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ. Η σπημαηοδόηηζη 

αςηή ήπθε ηην καηάλληλη ζηιγμή για ηην πεπαιηέπυ ανάπηςξη ηηρ έπεςναρ μος ζε αςηό ηον ηομέα, η 

οποία λόγυ μειυμένηρ σπημαηοδόηηζηρ ήηαν υρ ηώπα ζε πεπιοπιζμένο εύπορ.  Η δςναηόηηηα 

σπημαηοδόηηζηρ μιαρ ςποτήθιαρ διδάκηοπορ, αθ’ενόρ πποζθέπει μια θέζη επγαζίαρ για 3 σπόνια ζε 

άηομο με αςξημένα πποζόνηα, αθ’ εηέπος θα δώζει νέα ώθηζη ζηην έπεςνά μος και θα ζςμβάλλει 

ζηην ενίζσςζη ηηρ διεθνούρ αναγνώπιζηρ 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Λ. Συγγρού 185 & Σάρδεων 2 

ΤΚ. 17121, Νέα Σμύρνη, Ελλάδα 

210 64 12 410, 420 

communication@elidek.gr 

www.elidek.gr 

 


