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Τα χαρακτηριστικά του έργου

Γράφτηκε µε βάση το αναλυτικό
πρόγραµµα φυσικής αγωγής
Το βιβλίο εκπαιδευτικού και το βιβλίο
µαθητή θα πρέπει να θεωρούνται ως
ένα διδακτικό πακέτο
Το όλο έργο είναι προϊόν συνεργασίας
µεταξύ αρκετών ανθρώπων



Η εσωτερική συνοχή του διδακτικού
πακέτου Ε-ΣΤ ∆ηµοτικού

Οδηγίες για
τη διδασκαλία

Παραδείγµατα
διδασκαλίας

Αξιολόγηση
στη ΦΑ

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Βιβλίο Μαθητή



Το «δέσιµο» του βιβλίου του
εκπαιδευτικού

∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση…
στην παράθεση των σύγχρονων
παιδαγωγικών αντιλήψεων για τη
διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής
(Κεφάλαιο 1),
πάνω στις οποίες βασίστηκαν τα
παραδείγµατα σχεδίων µαθηµάτων
(Κεφάλαιο 2),
και οι προτάσεις για την αξιολόγηση
του µαθητή (Κεφάλαιο 3).



H σύνδεση µε το βιβλίο του
µαθητή
Για κάθε σχεδόν θέµα ή αντικείµενο του
βιβλίου του εκπαιδευτικού υπάρχει κι ένα
θέµα στο βιβλίο του µαθητή όπου µπορεί ο
εκπαιδευτικός να παραπέµψει το µαθητή για
µελέτη ή ασκήσεις, ανάλογα µε το θέµα
Είναι πολύ σηµαντικό να ενθαρρύνονται οι
µαθητές να το χρησιµοποιούν µε όλους τους
δυνατούς τρόπους (π.χ. µε παραποµπές, 
ερωτήσεις κλπ)
Αυτό δε σηµαίνει ότι το µάθηµα γίνεται
θεωρητικό, ωστόσο η παροχή ερεθισµάτων στο
µαθητή (π.χ. να αναζητήσει γνώσεις, να κάνει µια
άσκηση στο σπίτι κλπ) διευκολύνουν τη µάθηση



Τα χαρακτηριστικά του έργου
Βιβλίο Εκπαιδευτικού, 

Κεφάλαιο 2

Βιβλίο Μαθητή, 
Κεφάλαια 1-7

Βιβλίο Μαθητή, 
Κεφάλαιο 8

Βιβλίο Μαθητή, 
Κεφάλαιο 9

Βιβλίο Μαθητή, 
Κεφάλαιο 10

Έµφαση στην ανάπτυξη
κινητικών δεξιοτήτων και στην
κατανόηση των αθλοπαιδιών

µέσω παιχνιδιών

Έµφαση στη δια βίου άσκηση για
την υγεία

Έµφαση στην ανάπτυξη της
σωστής αθλητικής συµπεριφοράς

Έµφαση στην ανάπτυξη
πρωτοβουλιών για οργάνωση
αθλητικών δραστηριοτήτων ή
εκδηλώσεων γενικότερα



Το βιβλίο του εκπαιδευτικού



Οι βασικές προδιαγραφές
Να δίνει κατευθύνσεις, 
αλλά ταυτόχρονα να
µη καταλύει την
αυτονοµία του
εκπαιδευτικού
Να παρέχει πρακτικές
οδηγίες και
παραδείγµατα
Να όσο το δυνατόν πιο
χρηστικό
Να είναι φιλικό προς το
χρήστη

Να βασίζεται στην
υπάρχουσα γνώση
και να µην περιέχει
αµφισβητήσιµες
πρακτικές
Να µην περιέχει
προτάσεις που δεν
µπορούν να
υλοποιηθούν στην
πράξη



Τα µέρη του βιβλίου εκπαιδευτικού

Κεφάλαιο 1: Γενικές οδηγίες για τη
διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής
Κεφάλαιο 2: Ειδικές οδηγίες για τη
διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής και
παραδείγµατα σχεδίων µαθηµάτων
Κεφάλαιο 3: Η αξιολόγηση στη
Φυσική Αγωγή
Κεφάλαιο 4: Ο εκπαιδευτικός Φυσικής
Αγωγής



Κεφάλαιο 1: Γενικές οδηγίες για τη
διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής

Θέµατα διδακτικής της Φυσικής Αγωγής (π.χ. 
σύνοψη των µεθόδων και στιλ διδασκαλίας, οδηγίες
για την εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισης
κλπ)
Γενικές διδακτικές οδηγίες για την ανάπτυξη θετικού
µαθησιακού κλίµατος τάξης και αποτελεσµατικής
διδασκαλίας
Οδηγίες για τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες
Οδηγίες για τα παιδιά µε περιορισµένη γνώση της
ελληνικής γλώσσας
Θέµατα προγραµµατισµού της διδασκαλίας µε
παραδείγµατα



Παραδείγµατα από τις ενότητες…







Η έννοια των ενοτήτων στις γενικές
διδακτικές οδηγίες

Κάθε ενότητα µπορεί να αποτελέσει:
Σηµείο έµφασης για την ανάπτυξη
των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού
καθώς παρέχονται συγκεκριµένες οδηγίες
στο τέλος κάθε υποενότητας
Θέµα για την οργάνωση σεµιναρίων, 
ηµερίδων ή επιµορφωτικών
δραστηριοτήτων γενικότερα απ’ τη µεριά
των σχολικών συµβούλων Φυσικής
Αγωγής ή των ενώσεων των
εκπαιδευτικών



Θέµατα προγραµµατισµού



Παράδειγµα προγραµµατισµού ενός
τριµήνου…

Σ’ ένα τέτοιο πίνακα, ο εκπαιδευτικός µπορεί να κάνει τον
προγραµµατισµό του



Πίνακας καταγραφής µαθηµάτων

Εδώ ο εκπαιδευτικός µπορεί να καταγράφει τι µαθήµατα δίδαξε στην πράξη
σε κάθε τάξη ή τµήµα, ώστε να έχει µια εικόνα για την πορεία του
προγραµµατισµού του



Συγκεντρωτικός πίνακας
µαθηµάτων



Κεφάλαιο 2: Ειδικές οδηγίες για τη
διδασκαλία της ΦΑ και παραδείγµατα
σχεδίων µαθηµάτων

Στην αρχή κάθε αντικειµένου παρατίθενται
οι στόχοι του ΑΠΣ για την αντίστοιχη
διδακτική ενότητα
∆ίνονται ειδικές οδηγίες για τη διδασκαλία, 
ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε
αντικειµένου
∆ίνονται παραδείγµατα σχεδίων µαθηµάτων
∆ίνονται παραδείγµατα από διαφορετικές
µεθόδους διδασκαλίας (π.χ. αµοιβαία
διδασκαλία, µέθοδος του αυτοελέγχου, 
µέθοδος καθοδηγούµενης ανακάλυψης κλπ)



Για παράδειγµα, οι στόχοι µιας
διδακτικής ενότητας …



Η δοµή του κάθε µαθήµατος
Κάθε µάθηµα χωρίζεται σε 3 βασικά µέρη
(εισαγωγικό, κύριο και τελικό µέρος)
Το εισαγωγικό µέρος καταλαµβάνει η προθέρµανση
(για λόγους οικονοµίας χώρου, συνήθως δεν
περιγράφονται συγκεκριµένες ασκήσεις, απλά
αναφέρεται η λέξη «Προθέρµανση»)
Στο κύριο µέρος γίνεται η ανάπτυξη του
περιεχοµένου που οδηγεί στην επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί στην αρχή του µαθήµατος και
συνάγονται από τους στόχους της διδακτικής
ενότητας
Το τελικό µέρος καταλαµβάνει η «αποθεραπεία» ή
«ανακεφαλαίωση» ή «το θέµα της ηµέρας» (που δίνει
την ευκαιρία για διαθεµατική ή διεπιστηµονική
προσέγγιση), ανάλογα µε το µάθηµα



Για παράδειγµα…



Το παιχνίδι στη φυσική αγωγή Ε-ΣΤ

∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην επιλογή
κατάλληλων τροποποιηµένων παιχνιδιών στη
διδασκαλία δεξιοτήτων (κυρίως στις
αθλοπαιδιές)
2 ενότητες (ποδόσφαιρο και χάντµπολ) 
βασίστηκαν στη διδασκαλία δεξιοτήτων µέσω
παιχνιδιών



Για παράδειγµα, ένα παιχνίδι από
την ενότητα της πετοσφαίρισης…

Αυτό το παιχνίδι έχει ουσιαστικά µόνο πιάσιµο και πέταγµα. 
Ωστόσο, στη συνέχεια, ανάλογα µε το τι διδάσκετε, αλλά και το
επίπεδο ανταπόκρισης των µαθητών, µπορείτε να διαφοροποιήσετε
τον τρόπο παιχνιδιού.



∆ιαθεµατική ή διεπιστηµονική
προσέγγιση
Στην αρχή κάθε ενότητας παρατίθενται
γενικά παραδείγµατα για διαθεµατική ή
διεπιστηµονική προσέγγιση
Σε κάθε σχεδόν µάθηµα, στο τελικό
µέρος υπάρχει «Το θέµα της ηµέρας»



Για παράδειγµα, στις αθλοπαιδιές…



Για παράδειγµα, στο τέλος του
µαθήµατος…

Αυτό το κοµµάτι του µαθήµατος (το θέµα της ηµέρας) αφιερώνεται σε
κάποιο θέµα για συζήτηση, αφορµή για εργασία ή για διαθεµατική
προσέγγιση.



Εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας

Η µέθοδος του παραγγέλµατος
Η πρακτική µέθοδος διδασκαλίας
Η µέθοδος της αµοιβαίας διδασκαλίας
Η µέθοδος του αυτοελέγχου
Η µέθοδος του µη αποκλεισµού
Η µέθοδος της καθοδηγούµενης
ανακάλυψης
Η µέθοδος της αποκλίνουσας
παραγωγικότητας



Η πρακτική µέθοδος διδασκαλίας

∆ίνεται χρόνος στον µαθητή να
εκτελέσει µια άσκηση ατοµικά χωρίς
ενδεχοµένως την επίβλεψη του
δασκάλου, ενώ ο εκπαιδευτικός δίνει
ανατροφοδότηση. 
Οργάνωση του µαθήµατος σε
σταθµούς. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί
σε κάθε σταθµό µια κάρτα µε τις
ασκήσεις που µπορεί κάποιος να
εκτελέσει στο σταθµό. 



Η µέθοδος της αµοιβαίας
διδασκαλίας
Στόχος αυτής της µεθόδου είναι οι µαθητές
να µάθουν να ασκούνται µε ένα µαθητή-
βοηθό που έχει το ρόλο να παρέχει
ανατροφοδότηση στο συµµαθητή του που
εκτελεί, σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχει
προετοιµάσει ο καθηγητής.
Για παράδειγµα, οι µαθητές χωρίζονται
σε ζευγάρια. Ο ένας ορίζεται βοηθός-
παρατηρητής κι ο άλλος εκτελεί την
άσκηση. Ο βοηθός κρατάει στα χέρια του
µια κάρτα µε 3-4 κριτήρια για τη σωστή
εκτέλεση της άσκησης και δίνει
ανατροφοδότηση στο συµµαθητή του. 



Για παράδειγµα…



Η µέθοδος του αυτοελέγχου

Η µέθοδος του αυτοελέγχου χρησιµοποιείται
όταν στόχος είναι να µάθουν οι µαθητές να
εκτελούν µια άσκηση και να αξιολογούν οι
ίδιοι την απόδοσή τους
Για παράδειγµα, κάθε µαθητής εκτελεί
την άσκηση ατοµικά και µε βάση ένα
Φύλλο Κριτηρίων ελέγχει κι αξιολογεί
τον εαυτό του. ∆ηλαδή, αν εκτελεί σωστά
ή όχι – αν χρειάζεται βελτίωση κλπ. 



Για παράδειγµα…



Μέθοδος του µη αποκλεισµού

Η άσκηση σχεδιάζεται από τον
εκπαιδευτικό έτσι ώστε να µπορεί να
προσφέρει στον µαθητή
διαφορετικούς βαθµούς δυσκολίας. 
Για παράδειγµα, οι µαθητές
επιχειρούν σουτ στο µπάσκετ, 
επιλέγοντας τη θέση και την
απόσταση που θα σουτάρουν.



Η µέθοδος της καθοδηγούµενης
ανακάλυψης
Με αυτή τη µέθοδο διδασκαλίας ο καθηγητής, 
ακολουθώντας µια σειρά ερωτήσεων, προσπαθεί
να βοηθήσει τους µαθητές να φτάσουν µόνοι τους
στη σωστή απάντηση σ’ ένα πρόβληµα. 
Με αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας, οι µαθητές
λαµβάνουν ενεργό µέρος στη διαπίστωση της
ορθότητας της πληροφορίας που δέχονται.
Για παράδειγµα, στους χορούς, ο
εκπαιδευτικός ρωτά: «Πώς παίρνουν το
όνοµά τους οι χοροί;» (κι ακολουθεί διάλογος
µε τον εκπαιδευτικό να υποβάλλει ερωτήσεις
µέχρι ο µαθητής να φθάσει στην απάντηση)



Η µέθοδος της αποκλίνουσας
παραγωγικότητας

Οι µαθητές δηµιουργούν πολλαπλές
πιθανές απαντήσεις σε ένα
συγκεκριµένο ερώτηµα-ερέθισµα. 

Για παράδειγµα, στην πετοσφαίριση, 
ο εκπαιδευτικός ρωτά το µαθητή:
Με πόσους διαφορετικούς
τρόπους µπορείς να «σώσεις» µια
µπάλα που πέφτει µπροστά σου;



Κεφάλαιο 3: Η αξιολόγηση στη
Φυσική Αγωγή
∆ίνονται βασικές γνώσεις για την αξία και τη
χρησιµότητα της αξιολόγησης στη ΦΑ
∆ίνονται παραδείγµατα αξιολόγησης µε βάση τα
παραδείγµατα σχεδίων µαθηµάτων που παρατίθενται
στο προηγούµενο κεφάλαιο
Αξιολόγηση κινητικών στόχων
Αξιολόγηση γνωστικών στόχων
Αξιολόγηση φυσικών ικανοτήτων
Αξιολόγηση συµπεριφοράς

∆ίνονται αρκετά παραδείγµατα µε κάρτες αξιολόγησης
των δεξιοτήτων, οι οποίες µπορούν να
χρησιµοποιηθούν είτε σε ατοµικό επίπεδο από τους
µαθητές (µέθοδος του αυτοελέγχου), είτε σε ζευγάρια
ώστε να αξιολογεί ο ένας τον άλλον (αµοιβαία
διδασκαλία)



Σχετικά µε την αξιολόγηση των
µαθητών …

Η αξιολόγηση µας είναι χρήσιµη
τουλάχιστον για δυο λόγους:
Αφενός µεν να δει ο ίδιος ο µαθητής τι
έχει µάθει, που υστερεί, τι στόχους
µπορεί να βάλει στη συνέχεια κλπ
Αφετέρου δε, να πάρουµε εµείς
ανατροφοδότηση για την ποιότητα ή
την αποτελεσµατικότητα της
διδασκαλίας µας





Αξιολόγηση γνώσεων



Μια κάρτα για την αξιολόγηση όλων
των διδαχθέντων δεξιοτήτων



Ή µια κάρτα για την αξιολόγηση
µιας δεξιότητας



Αξιολόγηση φυσικών ικανοτήτων



Αξιολόγηση συµπεριφοράς



Κεφάλαιο 4: Ο εκπαιδευτικός
Φυσικής Αγωγής

Αναπτύσσονται συνοπτικά τα
χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού
Φυσικής Αγωγής που σχετίζονται µε
την αποτελεσµατική διδασκαλία
Στάδια ανάπτυξης των δεξιοτήτων
διδασκαλίας και των διαφορετικών
προτεραιοτήτων σε κάθε ένα απ’ αυτά





Η βασική φιλοσοφία του βιβλίου για
τον εκπαιδευτικό

Να αποτελέσει ένα έναυσµα και
ταυτόχρονα ένα εργαλείο για τους
εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής που
θα τους βοηθήσει να οργανώσουν και
να προγραµµατίσουν τη διδασκαλία
τους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.



Το βιβλίο του µαθητή



Οι βασικές προδιαγραφές
Να παρέχει βασικές γνώσεις ως προς τα
αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος
Να παρέχει βασικές γνώσεις για την
άσκηση, σωστή αθλητική συµπεριφορά και
οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων
Να παρέχει ερεθίσµατα για περαιτέρω
αναζήτηση γνώσης (π.χ. ερωτήσεις, 
ιστοσελίδες κλπ)
Να είναι φιλικό προς το χρήστη (π.χ. 
αποφυγή των «πρέπει» κλπ)
Να είναι ελκυστικό προς τους µαθητές (π.χ. 
φωτογραφίες, ασκήσεις κλπ)



Τα βασικά µέρη του βιβλίου µαθητή

Κινητικές δεξιότητες
(αθλοπαιδιές, στίβος, 
χοροί)
Η αξία της δια βίου
άσκησης για την υγεία
Σωστή αθλητική
συµπεριφορά
Οργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων

Ε΄
∆ηµοτικού

ΣΤ΄
∆ηµοτικού

∆ιαθεµατική
προσέγγιση



Κεφάλαια 1 ως 7: Κινητικές δεξιότητες
(αθλοπαιδιές, στίβος, χοροί)

Παρέχονται βασικές γνώσεις για κάθε
αντικείµενο και κάθε δεξιότητα του ΑΠΣ
Τονίζονται τα σηµεία κλειδιά για τη
σωστή εκτέλεση της κάθε δεξιότητας
(στα οποία µπορεί να παραπέµψει ο
εκπαιδευτικός το µαθητή όταν έχει
διδάξει µια δεξιότητα)
Οι ερωτήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου
βοηθούν στη διαθεµατική ή
διεπιστηµονική προσέγγιση



Για παράδειγµα, πώς ξεκινά
ένα κεφάλαιο…



Για παράδειγµα…



Στο τέλος ενός κεφαλαίου…

Οι ερωτήσεις αυτές σκόπιµα τέθηκαν έτσι ώστε να µη
µπορούν να απαντηθούν από το µαθητή – τουλάχιστον µε
ευκολία. Η σκοπιµότητα αυτής της ενέργειας είναι η παρώθηση του
µαθητή να αναζητήσει την απάντηση συνεργαζόµενος µε τον
εκπαιδευτικό, τον γονέα και ψάχνοντας ενδεχοµένως σε διάφορες
πηγές πληροφόρησης (π.χ. βιβλία, ιστοσελίδες κλπ)



Κεφάλαια 8 ως 10: Γνώσεις & αξίες

Κεφάλαιο 8: Η αξία
της δια βίου άσκησης
για την υγείας
Κεφάλαιο 9: Σωστή
αθλητική
συµπεριφορά
Κεφάλαιο 10: 
Οργάνωση
αθλητικών
δραστηριοτήτων

Οι ερωτήσεις στο
τέλος κάθε
κεφαλαίου βοηθούν
στη διαθεµατική ή
διεπιστηµονική
προσέγγιση



Κεφάλαιο 8: Η αξία της δια βίου
άσκησης για την υγεία

Παρέχονται βασικές γνώσεις για τη σχέση
άσκησης, διατροφής, υγιεινών συνηθειών
και υγείας
Ερωτηµατολόγια, ασκήσεις, δραστηριότητες
οι οποίες µπορούν:
Είτε να τις κάνουν οι µαθητές στο σπίτι τους
Είτε να αποτελέσουν θέµα δραστηριοτήτων στο
σχολείο (π.χ. σε µια βροχερή µέρα)
Είτε να ασχοληθεί η τάξη για ένα δεκάλεπτο (στο
τέλος ενός µαθήµατος)



Για παράδειγµα, γνώσεις…

Ο εκπαιδευτικός µπορεί, σε κάποια στιγµή που κρίνει κατάλληλη και
σχετική, να δώσει ή να υπενθυµίσει αυτές τις γνώσεις



Οδηγίες για την άσκηση που οι µαθητές
είναι χρήσιµο να γνωρίζουν…



Για παράδειγµα, ασκήσεις…



Για παράδειγµα, ασκήσεις
αυτοαξιολόγησης…



Κεφάλαιο 9: Σωστή αθλητική
συµπεριφορά
Τι ακριβώς είναι η σωστή αθλητική συµπεριφορά (µε
παραδείγµατα και ασκήσεις).
Προβλήµατα που εµφανίζονται στον αθλητισµό και
στους αθλητικούς χώρους (βία, ντόπινγκ).
Τρόπους για να αξιολογήσει ο µαθητής µόνος του
την υπευθυνότητά του στο µάθηµα της Φυσικής
Αγωγής.
Το κεφάλαιο αυτό περιέχει αρκετές ασκήσεις που οι
µαθητές µπορούν να κάνουν και στο σπίτι τους
Τέλος, ο εκπαιδευτικός µπορεί να αξιοποιήσει
αρκετές από τις ασκήσεις ή δραστηριότητες που
προτείνονται σ’ αυτό το κεφάλαιο σε κάποιο µικρό
κοµµάτι του µαθήµατος



Για παράδειγµα …



Λόγοι για να συµπεριφέρεται κανείς
σωστά στον αθλητισµό…

Αυτό είναι κάτι που ο µαθητής µπορεί να διαβάσει στο σπίτι, 
ωστόσο είναι επίσης κάτι που µπορεί να υπενθυµίσει ο
εκπαιδευτικός σε µια συζήτηση µε τους µαθητές



Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης…





Κεφάλαιο 10: Οργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων

Τα παιδιά ηλικίας 11-12 ετών έχουν ήδη
αναπτυγµένες σε ικανοποιητικό βαθµό τις δεξιότητες
που απαιτούνται για την οργάνωση αθλητικών
δραστηριοτήτων ή εκδηλώσεων γενικότερα
Επιπλέον, αρκετοί µαθητές έχουν το ενδιαφέρον να
οργανώσουν αυθόρµητα κάτι σχετικό (π.χ. ένα
τουρνουά, µια αθλητική γιορτή κλπ)
Έτσι, στο κεφάλαιο αυτό παρέχεται ένας οδηγός
οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων
Επίσης, παρατίθενται αρκετές ιδέες εκδηλώσεων προς
υλοποίηση σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς, γονείς ή
και άλλους φορείς. 
Τέλος, οι ιδέες αυτές µπορούν κάλλιστα να
αξιοποιηθούν και στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης





Ιδέες για εκδηλώσεις…



Επίλογος ή µήπως όχι;



Πώς µπορεί να χρησιµοποιήσει
κανείς αυτό το διδακτικό πακέτο;

Τουλάχιστον δυο τρόποι:
Είτε ακολουθώντας στην κυριολεξία
τις οδηγίες για τη διδασκαλία και τα
παραδείγµατα σχεδίων µαθηµάτων
Είτε λαµβάνοντας υπόψη τα
παραδείγµατα, αλλά παραλλάσσοντας
και προσαρµόζοντας αυτά στη δική
του πραγµατικότητα



«Παιδεία εστί ου την υδρία
πληρώσαι, αλλά ανάψαι αυτή»

∆ηµόκριτος



Για κάθε απορία, παρακαλώ
επικοινωνήστε µαζί µας…

Νικόλαος ∆ιγγελίδης
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
ΤΕΦΑΑ
42100-Καρυές Τρικάλων
E-mail: nikdig@pe.uth.gr

Επίσης, συνεχής ενηµέρωση για σχετικά
θέµατα:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
http://www.pe.uth.gr/portal/psych/


