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Χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
στον Αθλητισμό και στη Φυσική 

Αγωγή 



Η ελεύθερη πτώση του Felix Baumgartner από ύψος 
39.000 μέτρων, για πάνω από 5 min, ξεπερνώντας την 
ταχύτητα του ήχου, σε θερμοκρασίες  μέχρι -70ο C, δεν θα 
μπορούσε να γίνει χωρίς τη βοήθεια της Τεχνολογίας 

Το ίδιο ισχύει 
σχεδόν για όλες 
τις  επιδόσεις 
στον αθλητισμό 



• Στην εξέλιξη/ βελτίωση των υλικών και του 
εξοπλισμού 

• Στη διάδοση της είδησης και πληροφορίας 

• Στην οπτική ανάλυση των κινήσεων 

• Στη γρήγορη πληροφόρηση/ανατροφοδότηση 

• Στη βελτίωση/μεγιστοποίηση της σωματικής 
απόδοσης και αποκατάσταση δυσλειτουργιών 

• Στην έγκυρη μέτρηση/αξιολόγηση και την εφαρμογή 
των κανόνων αγωνιστικής συμπεριφοράς 

• Στην μοντελοποίηση & προσομοίωση για ερμηνεία, 
κατανόηση  και εφαρμογή στην εκπαίδευση 
 

Ενδεικτικές εφαρμογές της Τεχνολογίας στον 
Αθλητισμό και στις αθλητικές επιστήμες 



Η τεχνολογία στην κατασκευή, αλλά και στην 
επιλογή του κατάλληλου παπουτσιού 



Η εξέλιξη του εξοπλισμού παράλληλα  και σε 
συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας 



Τα πιο κατάλληλα  υλικά  στον αγωνιστικό 
εξοπλισμό για ψηλότερες επιδόσεις 



• Ενδείξεις του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, βάθος, 
υψόμετρο, χρόνος, κατεύθυνση) 

• Προσδιορισμός θέσης (τεχνολογία GPS) 

• Ασύρματη επικοινωνία & κινητή τηλεφωνία 
Φορητός υπολογιστής - πρόσβαση στο internet ή 
δορυφορική σύνδεση 

 

Φορητός τεχνολογικός εξοπλισμός στην υπηρεσία 
των σπορ και της φυσικής δραστηριότητας 



• Η διακίνηση και διάθεση της αθλητικής 
ενδυμασίας και του αθλητικού εξοπλισμού γίνεται 
μέσω των εμπορικών καταστημάτων, αλλά κυρίως 
με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ,μέσω του Διαδικτύου. 

Η αθλητική ενδυμασία είναι υποχρεωτική για τη 
συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φ.Α. 
Παράλληλα αφορά μεγάλο ποσοστό του 
πληθυσμού που ασχολείται με τα σπορ ή αθλείται. 
Επίσης ειδικός αθλητικός εξοπλισμός είναι άκρως 
απαραίτητος σε πολλά σπορ. 



Η τεχνολογία διάδοσης των αθλητικών 
ειδήσεων και της πληροφορίας στον αθλητισμό 



Η ψηφιακή τεχνολογία των πολυμέσων 
επιτρέπει την διασύνδεσή τους με Η/Υ και την 
άμεση επεξεργασία των δεδομένων με 
κατάλληλα λογισμικά. 

http://www.youtube.com/watch?v=nO9uXiReNpc


Το διαδίκτυο είναι πλέον στην υπηρεσία των 
αθλητικών ειδήσεων και της ενημέρωσης 



Σχολικές αθλητικές ειδήσεις στο διαδίκτυο 
Ιστοσελίδες σχολείων: μια πρόκληση για τα αθλητικά νέα & τις 
αθλητικές δραστηριότητες των μαθητών 



Μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο: 
πληροφορίες/ειδήσεις, εικόνες, βίντεο, μουσική, βιβλία, 
επιστημονικά άρθρα 



• Απεικόνιση της κίνησης 

• Αναπαράσταση της κίνησης 

• Τρισδιάστατη ανάλυση για τη μελέτη της κίνησης 

• Καταγραφή της κίνησης με υψηλή ταχύτητα και 
ανάλυση 

• Μοντελοποίηση και προσομοίωση κινήσεων 

Οπτική ανάλυση των κινήσεων: αξιοποίηση 
της τεχνολογίας των πολυμέσων 



Η εικόνα είναι συχνά απαραίτητη για να 
διακρίνουμε λεπτομέρειες στις κινήσει ς  και 
στις σχέσεις των μελών του σώματος 



Η τεχνολογία της διαδοχικής φωτογραφίας 
μας βοηθάει να μελετήσουμε την τεχνική των 
κινήσεων 



Υψηλότερη ταχύτητα κάμερας για 
περισσότερα καρέ και μεγαλύτερη ευκρίνεια 



Ανάλυση με ψηλή ταχύτητα λήψης για τη μελέτη 
κινήσεων που δεν μπορούν να παρατηρηθούν με 
άλλο τρόπο. 

https://www.youtube.com/watch?v=rA7GWksnR0c


Η τεχνολογία του ψηφιακού photo finish στον 
αθλητισμό (έως και 10.000 διαγραμμίσεις/sec) 

https://www.youtube.com/watch?v=Dcp5bu9dfL0


Τρισδιάστατη ανάλυση των αθλητικών 
κινήσεων για τη μελέτη και κατανόηση τους 

https://www.youtube.com/watch?v=nGA8KbvxeBM


Με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου μπορεί να γίνεται 
λήψη κινήσεων των μαθητών και στη συνέχεια να  
επαναλαμβάνεται η εκτέλεσή τους αφού παρατηρήσουν 
την προηγούμενη εκτέλεσή τους. 

Όλες οι απεικονίσεις και οπτικές αναλύσεις 
μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις αθλητικές 
κινήσεις. Την ίδια βοήθεια παρέχουν στους 
μαθητές, προκειμένου να τις κατανοήσουν 
και να τις μάθουν γρηγορότερα . 

ΝΤ στη Φ.Α/VID_20160223_171811.mp4


• Στατιστικά στοιχεία κατά τη διάρκεια του αγώνα 
• Ανατροφοδότηση της σωματικής δραστηριότητας/ 

λειτουργίας (παλμογράφος, βηματόμετρο) 
• Βιντεοσκόπηση (για άμεση ανάλυση/ 

ανατροφοδότηση 
 

Τεχνολογίες γρήγορης πληροφόρησης/ 
ανατροφοδότησης   



Μοντέλα και προσομοιώσεις των κινήσεων του 
σώματος: πολύ χρήσιμα σαν εκπαιδευτικό υλικό για 
την κατανόηση και τη μάθηση  

https://www.youtube.com/watch?v=bwljsCs1agM


Προσομοίωση των αθλητικών κινήσεων 

https://www.youtube.com/watch?v=79yH4fCXv88


Προσομοίωση παιχνιδιών μπάσκετ, 
ποδοσφαίρου, κλπ. 

https://www.youtube.com/watch?v=V8OPh9F9Nos


Το διαδίκτυο (νέα τεχνολογία και αυτή) βασικός κρίκος 
αξιοποίησης της τεχνολογίας των Η/Υ, των πολυμέσων 
και της πληροφορίας, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη 
Φυσική Αγωγή  
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• Στην πρόσβαση στην πληροφορία (προετοιμασία εκπαιδευτικού, έρευνα από  τους 
μαθητές, αναζήτηση  περεταίρω πληροφοριών: για κατανόηση , σύνδεση και μετασχηματισμό τους σε 
γνώση) 

• Στην ανεύρεση/χρήση/διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού (για αξιοποίηση 
εισαγωγικά στα κινητικά περιεχόμενα του μαθήματος ή για τη δημιουργία ελκυστικότερου 
περιβάλλοντος μάθησης σε συνδυασμό με τα κινητικά περιεχόμενα  ή όταν οι καιρικές συνθήκες 
υπαγορεύουν τη διεξαγωγή του μαθήματος στην τάξη) 

• Στην νοητική προετοιμασία των μαθητών για τη μάθηση των κινητικών 
δεξιοτήτων (απεικόνηση, αναπαράσταση της κίνησης, προσοχή σε λεπτομέρειες των κινήσεων) 

• Στη συναισθηματική διέγερση των μαθητών και τη δημιουργία 
ενδιαφέροντος (μέσω των πολυμεσικών εφαρμογών εικόνας ήχου και της εικονικής 
πραγματικότητας)  

• Στη συγκεκριμένη/ στοχευμένη διδακτική καθοδήγηση και την 
ανατροφοδότηση των μαθητών (χρήση/ λήψη εικόνας/βίντεο, άμεση επαναπροβολή με 
επισημάνσεις) 

• Στην ολιστική διαχείριση των διδακτικών στόχων: ψυχοκινητικού, 
γνωστικού, συναισθηματικού και κοινωνικού-ηθικού τομέα 
 

Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη Φυσική Αγωγή 
«υποστηρικτικά» και «ενισχυτικά» στη μαθησιακή διαδικασία  

-Όχι αντικατάσταση της κινητικής δραστηριότητας- 


