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Ο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, στους χώρους του οποίου μερικά από τα καλύτερά σας
χρόνια, αποφάσισε με ιδιαίτερη χαρά να επικοινωνήσει ξανά μαζί σας .

Η νέα έκδοση του newsletter, το οποίο Στη πέμπτη
έκδοση του newsletter που εκδίδει το Τμήμα μας,
καταγράφεται κυρίως η αγωνία των μελών του για
τις επικείμενες αλλαγές που συντελούνται στην ελληνική εκπαίδευση. Στη μεταβατική περίοδο των αλλαγών που βιώνει η ελληνική κοινωνία, περίοδος
που γεννά αβεβαιότητες αλλά και ευκαιρίες, η εκπαίδευση είναι ίσως το πιο πρόσφορο πεδίο προβολής
του μέλλοντος. Επόμενο είναι να συγκεντρώνει την
προσοχή όλης της κοινωνίας. Πρωτίστως βέβαια
ενδιαφέρει τους εκπαιδευτικούς, αλλά και όσους η
διαρκής εκπαίδευση αποτελεί ασφαλιστική δικλίδα για την αντιμετώπιση των επαγγελματικών τους
προκλήσεων. Εκτιμάται λοιπόν, ότι αφορά όλους
τους αναγνώστες αυτής της έκδοσης, δεδομένου
ότι ο κύριος όγκος των κειμένων στις προηγούμενες
επικοινωνίες μας, εξαιτίας της φύσης του Τμήματος,
είχε περιεχόμενο εκπαιδευτικό.

ης

Φυ

σικής Αγω
γή
ς

&Α
θλητισμού

μα Επισ
τή
Τμή
μ

Η αέναη αναζήτηση της ουσίας της νέας σχέσης
μας, που δεν θα βασίζεται όπως πολλές φορές στο
παρελθόν στην συμβατική σχέση καθηγητή-φοιτητή,
μπορεί να σχηματοποιηθεί στην παρούσα φάση με

την ανταλλαγή απόψεων πάνω στα φλέγοντα θέματα των
αλλαγών της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως αυτά καταγράφονται επισήμως από το Υπουργείο.
Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε την υπόλοιπη θεματολογία του ευρύτερου πεδίου της Φυσικής Αγωγής, που
αποτελεί και αυτή συστατικό στοιχείο της σχέσης μας. Κυρίως όμως μας ωθεί στην οικοδόμησή της το πρωτογενές συναίσθημα της χαράς όταν επικοινωνούμε με αγαπημένους
συνοδοιπόρους των νεανικών φοιτητικών μας χρόνους. Γι’
αυτό αναζητήστε, μέσω των διαδικασιών που έχει θεσμοθετήσει το Τμήμα, τους συμφοιτητές και φίλους σας, αλλά και
πρώην Καθηγητές που η ακαδημαϊκή φιλία τους σας επηρέασε σε κάποια φάση της ζωής σας. Αυτή η επικοινωνία
θα είναι η δύναμή σας, ως απόφοιτοι και ταυτοχρόνως η
δύναμή του Τμήματός μας.
Είμαι βέβαιος ότι και η νέα Διοίκηση του Τμήματος
θα συνεχίσει με πιο φρέσκες ιδέες και μεγαλύτερο ζήλο,
μιας και ο Πρόεδρός του έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα να
είναι ένας από εσάς, αυτό που αρχίσαμε μαζί. Σας χαιρετώ
συναδελφικά

Με φιλικούς χαιρετισμούς
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Στον Απόηχο του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού
Από τις 21 ως τις 23 Μαΐου του 2010 διοργανώθηκε στην Κομοτηνή το 18ο
Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού από το Τμήμα Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η
διαχρονικότητα του Συνεδρίου και η αποτελεσματική οργάνωση και διεξαγωγή
του από τους διδάσκοντες και το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος όλα αυτά
τα χρόνια, είναι απόρροια των πολυδιάστατων και δυναμικών του στόχων:

α) της προβολής των ερευνητικών δραστηριοτήτων των σχετικών με τον αθλητισμό,
β) της παρουσίασης των νέων επιστημονικών επιτευγμάτων στο χώρο του
αθλητισμού, της υγείας, της αποκατάστασης, της διδακτικής της φυσικής αγωγής, της αναψυχής και της οργάνωσης του αθλητισμού,
γ) της δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών αλληλεπίδρασης, συζήτησης και κοινωνικοποίησης των συνέδρων των ίδιων ή διαφορετικών θεματικών ενοτήτων,
δ) της διάδοσης των επιστημονικών μεθόδων και εργασιών που πραγματοποιούνται στο χώρο της άσκησης και αναψυχής,
ε) της εκμάθησης τεχνικών και σύγχρονων μεθόδων που σχετίζονται με την
αγορά εργασίας, μέσω των εκπαιδευτικών σεμιναρίων,
στ) της καταγραφής των νέων ερευνητικών εργασιών μέσω των εκδόσεων που
πραγματοποιεί το Συνέδριο,
ζ) της γνωριμίας των συνέδρων με την τοπική παράδοση και τον πολιτισμό της
Θράκης.

Εκλογές
Στις 31 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη των νέων
πρυτανικών αρχών του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης. Στο νέο πρυτανικό σχήμα το οποίο θα αναλάβει καθήκοντα τον Σεπτέμβριο, συμμετέχει το
μέλος του Τμήματος μας Γιώργος Κώστα, Αναπληρωτής Καθηγητής. Αναλυτικά η νέα διοίκηση του Πανεπιστημίου
αποτελείται από τους:
- Κωνσταντίνος Ρέμελης, Καθηγητής
Νομικής
- Βασίλειος Τουρασής, Καθηγητής του
Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης
- Γιώργος Κώστα, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Ε.Φ.Α.Α.
- Αλέξανδρος Κορτσάρης, Καθηγητής
του Τμήματος Ιατρικής
Στις 25 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο
ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ. Η νέα διοικητική
αρχή είναι:
Πρόεδρος
Νίκος Αγγελούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Μαρία Μιχαλοπούλου, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
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Ιδιαίτερο στόχο του Συνεδρίου αποτέλεσε και αποτελεί η δυνατότητα συνάντησης (“reunion”) όλων των αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η προσπάθεια
αυτή επισφραγίστηκε για τρίτη φορά φέτος με τη συγκέντρωση των αποφοίτων
του 1990.

Τη χρονιά αυτή οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου αναπροσαρμόσθηκαν με
βάση τις νέες τάσεις και απαιτήσεις της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού
στη σύγχρονη εποχή. Συνολικά κατατέθηκαν 380 προφορικές και αναρτημένες
εργασίες, πραγματοποιήθηκαν επτά Στρογγυλές Τράπεζες, έξι Σεμινάρια και 2
Παράλληλες δράσεις.

Στις καλύτερες ευχές μας στα μέλη του
Τμήματος τα οποία συμμετέχουν στις
διοικήσεις του Πανεπιστημίου και του
Τμήματος, για μια δημιουργική και επιτυχημένη θητεία.

Στις 10 Μαΐου 2010 στο μεγάλο αμφιθέατρο του τμήματος πραγματοποιήθηκε
παρουσία του προέδρου του τμήματος
Καθηγητού Μαυρομάτη Γεωργίου, η
τελετή ορκωμοσίας των καινούργιων
64 (40 άνδρες και 24 γυναίκες) πτυχιούχων του τμήματος. Στην τελετή παρέστη και ο πρόεδρος της Ε.Γ.Β.Ε. κος
Παπαγεωργίου Αθανάσιος ο οποίος
απένειμε τιμητική πλακέτα στην πρώτη
αποφοιτήσασα κα Παπουτσάκη Αφροδίτη. Την επιμέλεια του καλλιτεχνικού
μέρους της όλης τελετής την είχε η
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος κα Δούδα Ελένη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές τη διοργάνωσή και διεξαγωγή του
18ου Δ.Σ.Φ.Α.Α. και όλες τις παράλληλες δράσεις αυτού μπορεί κάποιος να
βρει στην ιστοσελίδα: http://www.phyed.duth.gr/icpes/
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Ορκωμοσία αποφοίτων

3η Συνάντηση Αποφοίτων
Ιδιαίτερο στόχο του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
αποτέλεσε η διοργάνωση της συνάντησης των αποφοίτων του Τμήματος. Η 3η
κατά σειρά συνάντηση, αφορούσε τους απόφοιτους του 1990 δηλαδή όσους
εισήλθαν στο Τμήμα το 1986, και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Μαΐου
2010.

Κατά τη συνάντηση (reunion) έγινε και η απονομή των παπύρων σε όσους
πτυχιούχους της χρονιάς εκείνης, δεν τους έχουν παραλάβει. Στην εκδήλωση,
η οποία κάλυψε τις προσδοκίες οργανωτών και συμμετεχόντων, προσήλθαν
90 απόφοιτοι εκείνης της χρονιάς.
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Στις 20 Μαΐου 2010, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διεξήχθη η τελική φάση του εσωτερικού πρωταθλήματος στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α.
του Δ.Π.Θ. Οι συμμετοχές, πλέον των 300 φοιτητών, που προέκυψαν από
την 1η φάση κατά τη διάρκεια των εξαμήνων, αλλά και αθλητών συλλόγων
της περιφέρειας (Στίβος), έφθασαν τις 500 σε ομαδικά, ατομικά και επιδείξεις
αθλημάτων. Συγκεκριμένα, έγιναν αγώνες Καλαθοσφαίριση, Χειροσφαίρισης,
Πετοσφαίρισης, Αντιπτέρισης, Αντισφαίρισης κ επιτραπέζιας, Κολύμβησης,
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Γυμναστικής, Άρσης Βαρών, Πάλης, Τζούντο, Ταε Κβο ντο και Κλασσικού
Αθλητισμού, ενώ οι επιδείξεις περιλάμβαναν Χορούς, Ενόργανη, Ρυθμική Γυμναστική και αθλήματα Επαφής.

Κατά το διάστημα από 13 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2010 θα μπορούν
οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη
γραμματεία του ΔΜΠΣ «Άσκηση & Ποιότητα Ζωής» τους φακέλους υποψηφιότητας για ένταξη στο διατμηματικό
μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις
14 Οκτωβρίου, ενώ κατά το διάστημα
20-27 Οκτωβρίου θα γίνονται οι εγγραφές των 80 επιτυχόντων στις τέσσερις
γνωστικές κατευθύνσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες
πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.phyed.duth.gr

Αποτελέσματα Αξιολόγησης του Τμήματος από την
Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
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Μετά από πρόσκληση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, μια τετραμελής επιτροπή επιφανών ακαδημαϊκών της αλλοδαπής
επισκέφθηκε το Τμήμα μας κατά το διάστημα 22-24 Μαρτίου 2010 με σκοπό την αξιολόγησή του. Η επιτροπή των εξωτερικών αξιολογητών ουσιαστικά
συμπλήρωσε μια μακρόχρονη δράση του Τμήματός μας, που ξεκίνησε με το
φιλόδοξο στόχο της αναβάθμισης των υπηρεσιών του μέσα από μια διαρκή
διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης και ελέγχου. Σκοπός της Επιτροπής ήταν
να δώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σε σχέση με: α) το πρόγραμμα σπουδών και
τη διδασκαλία στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, β) την
ερευνητική δράση του προσωπικού του Τμήματος, και γ) τις υποδομές και τη
διοικητική υποστήριξη.
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Οι υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές στο ΔΜΠΣ
«Άσκηση
&
Ποιότητα
Ζωής»

Η Επιτροπή πριν την έλευσή της στο Τμήμα ενημερώθηκε για το σκοπό, τις
διαστάσεις και τα κριτήρια της επικείμενης αξιολόγησης. Κατά το τριήμερο της
παραμονής της στην Κομοτηνή είχε διαδοχικές συναντήσεις με τη διοίκηση
του Πανεπιστημίου, του Τμήματος, τους διδάσκοντες, το διοικητικό προσωπικό
και τους φοιτητές. Η Επιτροπή ενημερώθηκε σε βάθος για όλες τις ενέργειες
και δράσεις του Τμήματος που αφορούν στο πρόγραμμα προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών σπουδών, στην έκδοση εντύπων, στην οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, σε συγκεκριμένους ακαδημαϊκούς ποσοτικούς
και ποιοτικούς δείκτες απόδοσης, στη γενικότερη σύνδεση του Τμήματος με
την κοινωνία και στις αναφορές από προηγούμενες τυπικές και άτυπες αξιολογήσεις. Παράλληλα, επισκέφθηκε όλους τους χώρους διδασκαλίας, άθλησης,
έρευνας και υποστήριξης των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού.
Πρόσφατα, η συγκεκριμένη Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης απέστειλε
στους εμπλεκόμενους με την αξιολόγηση φορείς μία εκτενή αναφορά των πορισμάτων στα οποία κατέληξε. Με ικανοποίηση διαπιστώθηκε ότι οι απόψεις
τους συμπίπτουν στην πλειοψηφία τους με τα ευρήματα που εξήχθησαν από
την Εσωτερική Αξιολόγηση που διεξήχθη στο Τμήμα με δική μας πρωτοβουλία.
Ειδικότερα, από την έκθεση αξιολόγησης α) διαπιστώνεται η εκπλήρωση των
στόχων των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών και
η υψηλή ποιότητα του εκπαιδευτικού προϊόντος, β) αναγνωρίζεται η ευόδωση
της προσπάθειας για την δημιουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλ-

- EUROPA» είναι ο κόμβος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://europa.eu).
Επιτρέπει την παρακολούθηση της επικαιρότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και την παροχή βασικών πληροφοριών
σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: http://europa.eu/index_el.htm
- Στόχος του PLOTEUS είναι να βοηθήσει φοιτητές, εργαζόμενους, άτομα που
ψάχνουν εργασία, γονείς, συμβούλους
επαγγελματικού προσανατολισμού και
εκπαιδευτικούς να βρουν πληροφορίες
σχετικά με τις ευκαιρίες εκπαίδευσης
στην Ευρώπη: http://ec.europa.eu/
ploteus/home.jsp?language=el
- Κενές θέσεις εργασίας σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, βιογραφικά σημειώματα
ενδιαφερόμενων υποψηφίων, ότι χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με τη ζωή
και την εργασία στο εξωτερικό και πολλές άλλες πληροφορίες σας παρέχονται μέσω του δικτύου EURES: http://
ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=el
- Ιστοσελίδα των παγκόσμιων αγώνων
special olympics Αθήνα 2011: http://
www.athens2011.org/gr/

Ωστόσο, η Επιτροπή έχει προβεί σε ορισμένες εύστοχες επισημάνσεις σχετικά
με συγκεκριμένες λειτουργίες του Τμήματος, για τις οποίες υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ειδικότερα, η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης πρότεινε:
- Τη μείωση του μεγέθους του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.
- Την επικέντρωση των ερευνητικών δράσεων του Τμήματος σε περιορισμένο αριθμό ερευνητικών περιοχών.
- Την επικέντρωση όχι μόνο στην ποσότητα (αριθμό) αλλά και στην ποιότητα της έρευνας και των επιστημονικών δημοσιεύσεων, μέσω επαναπροσδιορισμού των ποιοτικών κριτηρίων της έρευνας.
- Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος, μέσω της αύξησης της κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων, καθώς και μέσω της αύξησης των
ερευνητικών συνεργασιών του Τμήματος με άλλα Ιδρύματα.
- Την άμεση ανάγκη αναγνώρισης και κατοχύρωσης των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των αποφοίτων μας, σε όλους τους τομείς απασχόλησης.
Η αναφορά αξιολόγησης προκάλεσε ήδη τις πρώτες συζητήσεις των μελών
του Τμήματος και ενίσχυσε τον προβληματισμό για την πορεία του. Υπό το
νέο διοικητικό σχήμα, αναμένεται ότι θα δρομολογηθούν οι αναγκαίες αλλαγές
ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η ανταγωνιστικότητα του Τμήματος και
να βελτιωθούν τα σημεία στα οποία καταγράφηκαν αδυναμίες. Προς αυτή την
κατεύθυνση ήδη συντονίστηκε η λειτουργία των πέντε ‘γραφείων’ που σχετίζονται άμεσα με την περαιτέρω ανάπτυξη του Τμήματος, μέσω των οποίων
γίνεται μια συστηματική προσπάθεια αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών που
εντοπίστηκαν

Περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»
Το 50ο τεύχος του περιοδικού «Άθληση & Κοινωνία» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης κυκλοφόρησε και περιλαμβάνει
τις εξής εργασίες:
1. Μεταβολές της συχνότητας χεριών και της
ταχύτητας κολυμβητών 13-18 ετών κατά την διάρκεια αγωνιστικής προσπάθειας 100 μέτρων
πεταλούδας. Β. Σταύρου, Β. Βουτσελάς, Α.
Τουμπέκης

3. Παράγοντες που αναστέλλουν τη συμμετοχή φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής.
Σ. Κάμτσιος, Χ. Δαμιανίδης, Δ. Δαμιανίδης
4. Αποτελεσματικότητα και εφαρμογή της συνδυαστικής προπόνησης.
Π. Ιωακειμίδης, Γ. Βαρβίτσας, Σ. Δάγκας, Β. Γεροδήμος, Σ. Κέλλης
5. Το πρότυπο εκτελεί. Τα πληροφορικά χρονικά χαρακτηριστικά της άσκησης
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2. Σχέση κινητικής απόδοσης και προσωπικού
ρυθμού αθλητών συγχρονισμένης. κολύμβησης
Χ. Χαιροπούλου, Σ. Ντόμαλη
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- Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ.: web.auth.gr/phed
- Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Τρικάλων: www.pe.uth.gr
- Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Ε.Κ.Π.Α.: www.phed.uoa.
gr
- Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Σερρών: www.phed-sr.
auth.gr
- Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος:
www.egve.gr
- Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής: www.pepfa.gr
- Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας: www.
sportpsychology.gr
- Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής:
www.hape.gr
- Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού: www.elleda.gr
- Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Χορού: www.elepex.gr

λοντος, γ) διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα των μεθόδων διδασκαλίας, των υποδομών και του εξοπλισμού μας είναι συγκρίσιμη με αντίστοιχα αναγνωρισμένα
Πανεπιστημιακά Τμήματα της Ευρώπης και της Αμερικής, δ) επισημαίνεται ο
μεγάλος όγκος της ερευνητικής μας δραστηριότητας και η πληθώρα των παραγόμενων επιστημονικών δημοσιεύσεων, ε) αναγνωρίζεται η σημαντική προσπάθεια μας για την αναβάθμιση της διοικητικής υποστήριξης μέσω της εφαρμογής συστημάτων ηλεκτρονικής και ψηφιακής διαχείρισης.
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που επαναλαμβάνεται είναι όμοια; Μια περιπτωσιακή μελέτη.
Σ. Καμπιώτης, Π. Κυριαλάνης
6. Σχέση αντίληψης μαθητών/τριών για την εθνική ταυτότητα με την αυτοαντίληψη στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Ο. Κούλη, Α. Παπαϊωάννου
7. Αίτια-εμπόδια συμμετοχής και ανταπόκριση των φοιτητών στις δραστηριότητες των αθλητικών τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Α. Σουλίου, Μ. Μιχαλοπούλου, Γ. Κώστα, Ν. Αγγελούσης
8. Τουριστική τυπολογία: Εφαρμογή στην Ελλάδα.
Γ. Υφαντίδου, Γ. Κώστα, Μ. Μιχαλοπούλου.

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
του Δ.Π.Θ. στο LLP-ERASMUS
Η ακαδημαϊκή χρονιά που μόλις τελείωσε ήταν και χρονιά Erasmus! Κατά τη
διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, η
Στέλλα Λουμίδου φιλοξενήθηκε από το
Πανεπιστήμιο
Extremadura,
στο
Caceres της Ισπανίας, ενώ η Μαρία
Ζωγράφου
φοίτησε στο Instituto
Universitario di Scienze Motorie στη
Ρώμη της Ιταλίας. Το ίδιο διάστημα υποδεχόμασταν και φιλοξενούσαμε στην
Κομοτηνή τη Miriam Garcia Santos και τον Francisco Saul Soto από το Πανεπιστήμιο Extremadura καθώς και τον Marcin Sokolowski από την Πανεπιστημιακή Σχολή Φυσικής Αγωγής του Wrochlaw της Πολωνίας.
Το εαρινό εξάμηνο ο Γιώργος Μαυροπαλιάς «πέταξε» για την Πράγα της Τσεχίας και το Πανεπιστήμιο Charles ενώ η Μάχη Φορίδου προτίμησε το Πανεπιστήμιο Extremadura της Ισπανίας. Ακολούθησαν η Τάνια Παυλίδου και Λίλιαν
Τζορμπατζίδου, οι οποίες επέλεξαν την Κολωνία της Γερμανίας και το Deutche
Sporthochschule. Κατά την «Ισπανική συνήθεια» η Miriam και ο Fran έμειναν κοντά μας και το εαρινό εξάμηνο και τους πλαισίωσαν ο Juraj Macovy και
ο Robert Gejdos από το Πανεπιστήμιο Comenius της Σλοβακίας αλλά και ο
Daniel Taras από το Πανεπιστήμιο Charles της Τσεχίας.
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Κινητικότητα διδασκόντων
Το Σεπτέμβριο του 2009, ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Γαργαλιάνος επισκέφθηκε
τη Φινλανδία και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Jyvaskyla. Ακολούθησαν, το καλοκαίρι του 2010, ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Αγγελούσης και οι Επίκουροι
Καθηγητές κκ. Αθαναηλίδης και Καμπάς, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Γερμανία και
δίδαξαν, οι δύο πρώτοι στη Γερμανική Σχολή Φυσικής Αγωγής της Κολωνίας
και ο τρίτος στο Πανεπιστήμιο του Osnabruk. Αντίστοιχα, την άνοιξη του 2010,
η ερευνήτρια και διδάσκουσα στην Πανεπιστημιακή Σχολή Φυσικής Αγωγής
του Wrochlaw της Πολωνίας, Malgorzata Sobera επισκέφθηκε το Τμήμα μας
και συνεργάστηκε με τον Λέκτορα κ. Κυριαλάνη στα πλαίσια της ειδικότητας της
ενόργανης γυμναστικής.
Για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και ακολουθώντας την παρισινή επιτυχημένη προσπάθεια, διοργανώθηκε στις 16 Μαρτίου 2010, ημερίδα όπου παρουσιάστηκαν οι σχετικές συμφωνίες του Τμήματος. Επιπλέον, κατέθεσαν τις
πρόσφατες εμπειρίες τους οι φοιτήτριες του Τμήματος μας που μόλις είχαν
επιστρέψει από τα ξένα Πανεπιστήμια. Τέλος, οι ξένοι φοιτητές και φοιτήτριες που φοιτούσαν στο Τμήμα μας το εαρινό εξάμηνο, παρουσίασαν τα δικά
τους ιδρύματα. Ήδη, το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους
(2010-2011), οκτώ φοιτητές και φοιτήτριες θα ταξιδέψουν για Γαλλία, Γερμανία,

AIESEK: Ο Μεγαλύτερος
Παγκόσμιος Φοιτητικός
Οργανισμός
Η AIESEC με 50.000 μέλη και παρουσία σε 110 χώρες και 1.700 πανεπιστήμια είναι ένας ανεξάρτητος, εθελοντικός
και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που
διοικείται αποκλειστικά από φοιτητές (η
διοίκηση αλλάζει κάθε χρόνο ώστε να
μπορούν να ζήσουν την εμπειρία όσο
το δυνατόν περισσότεροι) και απευθύνεται σε φοιτητές και πρόσφατα σε
πτυχιούχους. Προσφέρει στα μέλη της
μία ολοκληρωμένη εμπειρία ανάπτυξης που περιλαμβάνει τα εξής: 1) συμμετοχή σε ομάδες που ασχολούνται με
κοινωνικά θέματα του άμεσου ενδιαφέροντός τους, 2) ανάληψη μίας διοικητικής θέσης και να αποκτήσουν την
εμπειρία της ηγεσίας μίας ομάδας, 3)
συμμετοχή στο πρόγραμμα διεθνούς
πρακτικής άσκησης-ανταλλαγών, κατά
το οποίο οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν για 1,5 - 12 μήνες, κανονικά, ή
εθελοντικά, σε κάποια από τις 110 χώρες όπου δραστηριοποιείται η AIESEC
και 4) συμμετοχή σε κάποιο από τα 470
διεθνή και εθνικά συνέδρια που διοργανώνει.
Για περισσότερες πληροφορίες: (www.
aiesec.gr).

- Θωμάς Κουρτέσης, Αναπληρωτής
Καθηγητής
- Δημήτρης Γουλιμάρης, Επίκουρος
Καθηγητής
- Δημήτρης Γαργαλιάνος, Επίκουρος
Καθηγητής
- Ανδρέας Αυγερινός, Λέκτορας
- Φίλιππος Φιλίππου, Λέκτορας
- Νικόλαος Βερναδάκης, Λέκτορας
- Ευάγγελος Μπεμπέτσος, Λέκτορας
- Όλγα Κούλη, ΚΦΑ

Φινλανδία, Σλοβακία και Τσεχία ενώ η λίστα αναμονής για το εαρινό εξάμηνο
περιλαμβάνει ήδη αρκετά ονόματα! Επιπλέον, δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Extremadura της Ισπανίας εκδήλωσαν ενδιαφέρον να επισκεφτούν και να
διδάξουν στο Τμήμα μας αλλά και να παρακολουθήσουν το Συνέδριό μας, το
Μάιο του 2011.

Δραστηριότητες Σχετικές με την Φ.Α.
Υποτομέας Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών. Στις 12-14 Μαρτίου 2010
διεξήχθη στο Σέλι Ημαθίας το 4ο σεμινάριο διδασκαλίας ελληνικών παραδοσιακών χορών. Στο σεμινάριο διδάχθηκαν χοροί από την ευρύτερη περιοχή
της Ημαθίας και το παρακολούθησαν 50 φοιτητές της ειδικότητας ελληνικών
παραδοσιακών χορών του Γ΄ και Δ΄ έτους μαζί με τους συνοδούς καθηγητές
τους. Συνδιοργανωτές του σεμιναρίου ήταν η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία
Χορού, η Νομαρχία Ημαθίας και ο Δήμος Βέροιας. Το σεμινάριο τίμησαν με την
παρουσία τους ο Νομάρχης Ημαθίας κος Καραπαναγιωτίδης και η Δήμαρχος
Βέροιας κα Ουλσουτζόγλου.
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Υποτομέας Χειροσφαίρισης. Ο υποτομέας χειροσφαίρισης σε συνεργασία
με το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του Νομού Ροδόπης συν-διοργάνωσαν το σχολικό πρωτάθλημα χειροσφαίρισης. Ακόμη διοργάνωσε σεμινάριο Διαιτητών –
Κριτών Χειροσφαίρισης σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης
Ελλάδος (ΟΧΕ), και τον Σύνδεσμο Διαιτητών Χειροσφαίρισης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τέλος διοργάνωσε τουρνουά Beach Handball στην παραλία Φαναρίου και Street Handball στην κεντρική πλατεία Κομοτηνής.
Υποτομέας Αντισφαίρισης. Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης των φοιτητών της ειδικότητας, ο υποτομέας αντισφαίρισης συν-διοργάνωσε με αθλητικό
σύλλογο της Θεσσαλονίκης αγωνιστικό τουρνουά στο οποίο συμμετείχαν οι
φοιτητές και οι φοιτήτριες του Γ΄ και Δ΄ έτους της ειδικότητας αντισφαίρισης.
Υποτομέας Στίβου. Στις 12 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε διάλεξη του κ.
Φαφούτη Στάθη, εθνικού προπονητή αλμάτων, με θέμα «Ετήσιος και μακροχρόνιος προπόνησης αλτών του τριπλούν υψηλού επιπέδου». Τη διάλεξη παρακολούθησαν τόσο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της ειδικότητας κλασσικού
αθλητισμού όσο και άλλοι φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος. Μια μέρα πριν
ο κ. Φαφούτης τιμήθηκε για τη συνολική προσφορά του στη φυσική αγωγή και
τον αθλητισμό.
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου 2010 βραβεύτηκαν ως
οι καλύτεροι φοιτητές-αθλητές του στίβου για την αγωνιστική περίοδο 2009 οι
Κήτα Σοφία και ο Μάριος με βάση τις επιδόσεις που πέτυχαν στα 100 μ. και τα
800 & 1500 μ. αντίστοιχα.

Διακρίσεις Αποφοίτων
Η Χατζηευσταθίου Δικαία είναι μία επιτυχημένη απόφοιτη του Τμή¬ματος και
χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τη φιλοξενούμε στο 5ο τεύχος του newsletter.
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Τέλος η ειδικότητα του Δ΄ έτους οργάνωσε για πρώτη φορά αποχαιρετιστήριο
barbeque party την προτελευταία εβδομάδα μαθημάτων.
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Υποτομέας Καλαθοσφαίρισης. Ο υποτομέας οργάνωσε στρογγυλή τράπεζα
στη διάρκεια του συνεδρίου με καλεσμένους Ισπανούς συναδέλφους και θέμα
« Η καλαθοσφαίριση στην Ισπανία και στην Ελλάδα - Από την θεωρία στην
πράξη».
Ακόμη συμμετείχε με την ειδικότητα και τους φοιτητές της επιλογής στο σεμινάριο προπονητικής για μικρές ηλικίες που συν-διοργάνωσε ο σύνδεσμος Ελλήνων προπονητών καλαθοσφαίρισης - ΣΕΠΚ - με την ΕΚΑΣΑΜΑΘ στις Φέρρες
στις 29 Μαΐου 2010 όπου δίδαξαν γνωστοί και καταξιωμένοι προπονητές μέλη
της ένωσης.
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Επικοινωνία
Διαδώστε το newsletter και σε άλλους
αποφοίτους. Για να λαμβάνουν κάθε
νέα έκδοση του θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής των
αποφοίτων:
Αγαπητή Δικαία, πότε μπήκες και πότε αποφοίτησες από το ΤΕΦΑΑ ;
Στο ΤΕΦΑΑ μπήκα το 1995 και αποφοίτησα τον Ιούνιο του 1999.
Τι θυμάσαι περισσότερο από τις σπουδές σου στην Κομοτηνή ;
Την άμεση σχέση με τους καθηγητές, τα διεθνή συνέδρια που μου έδωσαν το
κίνητρο και τα ερεθίσματα για περαιτέρω σπουδές, τα προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ
που μου έδωσαν ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και το γεμάτο
πρόγραμμα που με έκανε να τρέχω από θεωρητικό σε πρακτικό μάθημα (και
με τις παλιές εγκαταστάσεις αυτό σήμαινε πολύ τρέξιμο!). Φυσικά θυμάμαι και
τα Ελευθέρια, τους καφέδες με φίλους στην πλατεία και το Ηχοδρόμιο!
Πως αποφάσισες να κάνεις μεταπτυχιακές σπουδές ;
Στα πλαίσια του Erasmus έφυγα από την Κομοτηνή και πήγα για ένα εξάμηνο
στο Leeds Metropolitan University. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που ταξίδεψα
στο εξωτερικό. Η εμπειρία μου στη Μεγάλη Βρετανία ήταν πολύ θετική και έτσι
αμέσως μετά την επιστροφή μου στην Ελλάδα ήξερα ότι μόλις ολοκληρώσω
της σπουδές μου στην Κομοτηνή θα ξαναπάω για μεταπτυχιακές σπουδές.
Σε ποια πανεπιστήμια έκανες μεταπτυχιακές σπουδές ;
Έκανα Masters στα Παιδαγωγικά του Αθλητισμού (Physical Education) στο
Loughborough University και επειδή έμεινα πολύ ικανοποιημένη από το επίπεδο του πανεπιστημίου παρέμεινα σε αυτό και για το διδακτορικό μου, που
όμως έγινε στις κοινωνικές επιστήμες του αθλητισμού (με υποτροφία από το
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ΙΚΥ).
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Που εργάστηκες από τότε που πήρες το πτυχίο σου από το ΤΕΦΑΑ ;
Επέστρεψα στην Ελλάδα για ένα μικρό διάστημα αμέσως μετά το Masters και
εργάστηκα στο Δήμο Κορυδαλλού, από όπου προέρχομαι, ως σύμβουλος σε
θέματα αθλητισμού. Στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας διοργάνωσα ένα φεστιβάλ εθελοντισμού με θέμα τους Ολυμπιακούς και Παραλυμπιακούς Αγώνες.
Αμέσως μετά έφυγα ξανά στην Αγγλία και κατά τη διάρκεια των διδακτορικών
σπουδών μου δίδασκα στο πανεπιστήμιο του Loughborough για 4 χρόνια.
Που εργάζεσαι τώρα ;
Από το 2005 εργάζομαι ως Επίκουρος Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Αθλητισμού και της Αναψυχής στο Department of Sport Science, Tourism & Leisure
του Canterbury Christ Church University στη Μεγάλη Βρετανία. Ανήκω και
στο δυναμικό του ερευνητικού κέντρου του πανεπιστημίου (Sport, Physical
Education & Activity Research - SPEAR), το οποίο έχει αναλάβει αρκετά ερευνητικά προγράμματα, όπως πρόσφατα ένα μεγάλο project επιχορηγούμενο
από το Υπουργείο Υγείας της Αγγλίας σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των
Ολυμπιακών και Παραλυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012. Συνεχίζω και
τη συνεργασία μου με το Loughborough University ως International Research
Expert συμμετέχοντας σε διάφορα ερευνητικά projects και άλλες ακαδημαϊκές
δραστηριότητες του συγκεκριμένου πανεπιστημίου.
Με την ιδιότητά σου ως Επίκουρη Καθηγήτρια στη Μεγάλη Βρετανία τι ευκαιρίες
σου έχουν παρουσιαστεί στην καριέρα σου μέχρι σήμερα και τι ευχαριστιέσαι
περισσότερο ;
Μου έχουν δοθεί ευκαιρίες να συμμετέχω σε επιτροπές όπως αυτή ενός εκπαιδευτικού δικτύου για τα ακαδημαϊκά προγράμματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας (Higher Education Academy Network). Αυτή
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τη στιγμή είμαι επικεφαλής της συντονιστικής ομάδας για τους Ολυμπιακούς
και Παραλυμπιακούς Αγώνες 2012 αυτού του δικτύου. Επίσης, σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μου είναι η ανταλλαγή γνώσεων με άλλα ιδρύματα και έτσι
επισκέφτηκα και δίδαξα ως visiting professor στη Σλοβενία και τη Κροατία,
αλλά και στην Αμερική, στο Ithaca College και στο Cornell University της Νέας
Υόρκης. Με τη στήριξη του πανεπιστημίου μου έχω καταφέρει να παρουσιάσω
τη δουλειά μου σε συνέδρια σε πολλές χώρες του κόσμου (όπως, π.χ., Κίνα,
Αμερική, Καναδά, κλπ.) και να μπορέσω να επεκτείνω τις γνώσεις μου στο
αντικείμενό μου.
Αυτό που χαίρομαι περισσότερο από όλα μέσα από τη δουλειά μου είναι οι
επαφές με τους φοιτητές μου που πάντα μου μαθαίνει κάτι καινούριο σε πολλά
και διαφορετικά επίπεδα.
Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή που είχες μέχρι σήμερα στην καριέρα σου ;
Αναμφισβήτητα η καλύτερη στιγμή στην καριέρα μου μέχρι σήμερα ήταν η τιμή
που μου έκανε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και η Διεθνής Επιτροπή Πιερ
ντε Κουμπερτέν να με βραβεύσουν με το ομώνυμο Βραβείο Κουμπερντέν για
την έρευνά μου στο έργο του ιδρυτή των Ολυμπιακών Αγώνων και να μου
το παραδώσει ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΔΟΕ, Jacques Rogge. Ως αποτέλεσμα
αυτής της βράβευσης με έχουν καλέσει να είμαι η ακαδημαϊκή επικεφαλής των
Coubertin Student Awards, ενός διαγωνισμού που λαμβάνει χώρα σε όλα τα
πανεπιστημιακά ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας μέχρι το 2012. Επίσης, πολύ
πρόσφατα μου ανατέθηκε από τη ΔΟΕ και τη Διεθνή Επιτροπή Πιερ ντε Κουμπερτέν ο ρόλος της «Αντιπροσώπου των Νέων Πρωταγωνιστών και Ερευνητών/τριών του Ολυμπισμού» (θητεία που θα ολοκληρωθεί το 2014).

NEWSLETTER

Αν εσείς ή κάποιος άλλος απόφοιτος
του τμήματος μας έχει διακριθεί στον
επαγγελματικό του χώρο και θέλετε να
το «μοιραστείτε» μαζί μας σας παρακαλούμε στείλτε τις σχετικές πληροφορίες στο newslett@phyed.duth.gr.

Τι συμβουλεύεις στους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ να κάνουν για να κάνουν μία καριέρα σαν τη δική σου?
Να μην τα παρατάνε στα δύσκολα γιατί μετά σχεδόν πάντα έρχεται μία επιτυχία. Αν δεν έλθει, σίγουρα κάτι περισσότερο θα έχουν μάθει για τον εαυτό
τους. Και φυσικά να μη φοβούνται να ανοίξουν τα φτερά τους, να εξερευνούν
και να αναζητούν τι είναι αυτό που μπορεί να τους προσφέρει κάτι καλύτερο
επαγγελματικά.
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