Τμήμα Επιστή
ήμης Φυσικής Αγ
γωγής & Αθλητισ
σμού, Δημοκρίττειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Department of
o Physical Educa
ation & Sport Scciences, Democcritus University of Thrace

01/06/2011

Θεματικ
κή Ενότητ
τα: Φυσικ
κή Αγωγή
ή στην Προ
οσχολική
ή, Πρωτοβ
βάθμια &
Δευττεροβάθμ
μια Εκπαίδ
δευση
Ανα
αρτημένες
ς Ανακοιν
νώσεις 19
9ου Διεθνο
ούς Συνεδ ρίου Φυσ
σικής
Αγ
γωγής & Αθλητισμ
Α
μού
Sectio
on: Physical Educa
ation in Pre-schooll Children
n, Prelimin
nary &
Seconda
ary School
Posterr Presenta
ations of the 19th Internatio
I
onal Cong
gress of Physical
P
Educatio
on & Sportt
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άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α., Πανεεπιστήμιο Θ
Θεσσαλίας,,
Τ.Ε.Φ.Α.Α
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στήμιο Αθη
ηνών, Τμήμ
μα Εφαρμοσσμένης
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m
DIFFERENTIATION OFF LEARNING
G, SOCIAL AND
A
MENTA
AL HEALTH FACTORS OF
O
PRIMARY SCHOOL ST
TUDENTS D
DUE TO DIFFFERENT 'GREEN SCHOO
OL YARDS
FORMATIO
ON'
I. Garitsis , C. Koutho
ouris, K. Karrakatsanis, V. Sotiroud
das
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS. , University of Thessaaly, D.P.E.SS.S., Athenss
Universityy of Econom
mics and Bu
usiness, Dep
partment off Applied Innformatics
Σκοπός τη
ης παρούσα
ας έρευνας ήταν η αξιολόγηση της επίδρασσης του δια
αφορετικού
ύ
βαθμού πράσινης
π
διιαμόρφωση
ης των σχολλικών αυλώ
ών (χωρίς ππράσινη δια
αμόρφωση,,
προσπάθεεια πράσιννης διαμόρρφωσης και
κ
μεγάλη
η πράσινη διαμόρφω
ωση) στηνν
αντίληψη των μαθηττών‐τριών ως προς τη
ην ικανότηττα μάθησηςς τους, τηνν κοινωνική
ή
και την ψυχική
ψ
του
υς υγεία. ΣΣτην έρευννα συμμετεείχαν 180 μμαθητές‐τρ
ριες (47.2%
%
αγόρια), της
τ 6ης τάξξης, εννέα δημοτικών σχολείων από τους ννομούς Θεσ
σσαλονίκηςς
και Ημαθίίας. Τα σχολλεία επιλέχχτηκαν σύμφωνα με το
ο βαθμό πρράσινης δια
αμόρφωσηςς
των αυλώ
ών τους (3 σχολεία απ
πό κάθε κα
ατηγορία). Από
Α τους 1180 μαθητέές‐τριες, 64
4
(35.55%) προέρχοντα
αν από σχοολεία χωρίίς πράσινη διαμόρφω
ωση, 57 (31
1.67%) από
ό
μ προσπάθεια πράσιινης διαμό
όρφωσης κα
αι 59 (32.778%) από σχολεία
σ
μεε
σχολεία με
μεγάλη πράσινη διαμόρφω
ωση των αυλών τους.
τ
Ως όργανο μέτρησηςς
χρησιμοπο
οιήθηκε το
ο ερωτηματτολόγιο τωνν Dyment και Bell (2 005) προσα
αρμοσμένο
ο
στην ελληνική γλώσσ
σα, ενώ η εγγκυρότητα και
κ αξιοπισ
στία του ελέέγχθηκε επιττυχώς. Από
ό
τις αναλύ
ύσεις διακυ
υμάνσεων ((One Way ANOVAs) φάνηκαν
φ
σστατιστικά σημαντικέςς
διαφορές λόγω δια
αφορετικού βαθμού πράσινης διαμόρφωσσης των αυλών
α
στιςς
αντιλήψειις των μαθητών‐τριώνν για τη μά
άθηση, την κοινωνική και την ψυχική τουςς
υγεία. Συ
υγκεκριμένα
α τα αποτεελέσματα της έρευνα
ας υποστή ριξαν ότι η πράσινη
η
διαμόρφω
ωση των σχολικών αυλλών επιδρά
ά θετικά στη
ην αντίληψ η των μαθη
ητών‐τριώνν
ως προς τις παραπά
άνω εξεταζζόμενες μετταβλητές. Στις
Σ μέχρι σήμερα πρ
ροσπάθειεςς
διαμόρφω
ωσης των σχχολικών αυ
υλών φαίνετται να λείπ
πει η αναγνώ
ώριση των παραπάνω
ω
θετικών επιπτώσεω
ων της συ
υνεχούς έκκθεσης τω
ων μαθητώ
ών‐τριών σε
σ φυσικό
ό
περιβάλλο
ον όταν δεν
δ
υποχρρεούνται να βρίσκοννται μέσα στην τάξξη. Με τη
η
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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συμμετοχική δραστηριοποίηση και τη συνττονισμένη δράση
δ
του Οργανισμού Σχολικώνν
Κτιρίων, των
τ
δήμωνν, των συλλλόγων διδα
ασκόντων, γονέων
γ
καιι κηδεμόνω
ων, και τηςς
τοπικής κο
οινωνίας οιι σχολικές α
αυλές μπορο
ούν να διαμ
μορφωθούνν και να εξεελιχθούν σεε
τοποθεσίεες που θα ενισχύσου
υν αυτές τις
τ διαστάσ
σεις της σχχολικής ζω
ωής και να
α
αποτελέσο
ουν μια ανεκτίμητη πη
ηγή για τηνν αποτελεσματική προοαγωγή της υγείας καιι
της μάθησ
σης των μαθ
θητών‐τριώ
ών.
Λέξεις κλεειδιά: Σχολιικές αυλές, Πράσινη διιαμόρφωση
η, Δείκτες υγγείας μαθητών

17328
ΑΞΙΟΛΟΓΗ
ΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩ
ΩΝ ΠΑΧΥΣΑ
ΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡ
Π
ΡΩΝ ΦΥΣΙΚΗ
ΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑ
ΑΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘ
ΘΗΤΡΙΩΝ ΙΔ
ΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑ
ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Δ , Αντωνιά
άδης Σ., Κου
υλούρης Π.., Δούδα Ε.,, Σμήλιος Η
Η., Τοκμακίδ
δης Σ.
Γκούμας Δ.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
dgoumasggr@yahoo.ggr
EVALUATIION OF OBE
ESITY INDICCATORS AND PHYSICALL FITNESS B
BETWEEN PRIVATE
AND PUBLLIC ELEMEN
NTARY SCHO
OOL STUDEENTS
D. Goumaas , S. Anton
niades, P. K
Koulouris, H.
H Douda, I. Smilios, S. TTokmakidiss
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Είναι γενιικά αποδεκττό από τηνν επιστημοννική κοινότη
ητα πως η άσκηση κα
αι η φυσική
ή
δραστηριό
ότητα κατά την παιδικκή ηλικία είίναι καθορισ
στικός παρά
άγοντας για
α την υγεία
α
και την αννάπτυξη των παιδιών σσυμβάλλονττας στη βελ
λτίωση της καρδιοαναπνευστικήςς
λειτουργία
ας, στην αύ
ύξηση της μ
μυϊκής δύνα
αμης και στη
η μείωση τοου σωματικκού λίπους..
Σκοπός τη
ης παρούσα
ας εργασίας είναι να πρ
ροσδιορίσει τα επίπεδδα παχυσαρ
ρκίας και να
α
αξιολογήσ
σει επιλεγμ
μένες παρραμέτρους της φυσικής κατάσστασης μαθ
θητών καιι
μαθητριώ
ών δημόσιω
ων και ιδιω
ωτικών σχολλείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσ
σης στο Ν..
Αττικής. Στη
Σ μελέτη συμμετείχχαν 153 μα
αθητές και μαθήτριεςς, ηλικίας 12.29±0.26
6
ετών, τα οποία ταξινομήθηκανν σε υποομ
μάδες ανάλ
λογα με το φύλο (αγό
όρια: n=74,,
κορίτσια: n=79) και το επίπεδοο παχυσαρκκίας (φυσιο
ολογικά, υππέρβαρα, παχύσαρκα)
π
)
αγματοποιή
ήθηκαν στα
α
σύμφωνα με τα κριττήρια αξιολλόγησης τηςς IOTF. Μεττρήσεις πρα
μετρικά χαρ
ρακτηριστικκά (ΒΜΙ, περιφέρεια κο
οιλιάς, σύσσταση σώμα
ατος) και σεε
ανθρωπομ
παραμέτρ
ρους της φυσικής καττάστασης (δ
δύναμη κοιλιακών σττα 30 sec, ευκινησία‐‐
ταχύτητα 10x5m, κα
αρδιοαναπννευστική ανντοχή που αξιολογήθη
α
ηκε με το παλίνδρομο
π
ο
2 m προ
οοδευτικά αυξανόμεννης ένταση
ης). Για τηην επεξεργγασία τωνν
τρέξιμο 20
δεδομένω
ων χρησιμο
οποιήθηκε ανάλυση διακύμανσ
σης δύο ππαραγόντωνν (φύλο x
επίπεδο παχυσαρκία
π
ας, 2x3), η μ
μέθοδος x2 και ο συνττελεστής συυσχέτισης Pearson.
P
Τα
α
αποτελέσματα έδειξξαν ότι το 62.7% του
υ συνολικο
ού δείγματοος των μα
αθητών καιι
μαθητριώ
ών είχαν φυσιολογικέ
φ
ές τιμές σττη σωματική τους μμάζα, το 22.9% ήτανν
υπέρβαρα
α και το 14.4%
1
ήτανν παχύσαρ
ρκα. Παραττηρήθηκε σστατιστικά σημαντική
ή
επίδραση του παράγγοντα φύλοο και επίπεδο παχυσαρκίας στοο παλίνδρομο τρέξιμο
ο
αντοχής 20m,
2
στη δύναμη
δ
κοιλλιακών καιι στην ταχύ
ύτητα‐ευκιννησία 10x5m
m ενώ δενν
βρέθηκε στατιστικά
ά σημαντικκά επίδρα
αση του παράγοντα
π
α σχολείο φοίτησης..
ήθηκαν αρννητικές συσσχετίσεις της καρδιοαναπνευστικήής αντοχής τόσο με το
ο
Παρατηρή
δείκτη ΒΜ
ΜΙ όσο και με το ποσσοστό σωμα
ατικού λίπο
ους και τηνν περιφέρεεια κοιλιάς..
Παρόμοια
α κυμάνθηκαν και οι τιιμές της δύνναμης κοιλιιακών αντίσστοιχα. Στηνν ταχύτητα‐‐
ευκινησία
α παρατηρή
ήθηκαν θεετικές συσχχετίσεις μεε το δείκττη ΒΜΙ, το
ο ποσοστό
ό
σωματικού λίπους και την περιιφέρεια κοιιλιάς. Από τα αποτελέέσματα της παρούσαςς
έρευνας καθίστατα
αι έκδηλ η η ανναγκαιότητα
α εφαρμοογής παρ
ρεμβατικώνν
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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προγραμμ
μάτων, ήδη από την πα
αιδική ηλικκία, ανεξάρττητα του σχχολείου φο
οίτησης τωνν
παιδιών. Η υιοθέτησ
ση στοχευμέένων προγρ
ραμμάτων άσκησης
ά
στο
το σχολικό περιβάλλον
π
ν
μαζί με την
τ ενεργό συμμετοχή
ή και της οικογένειας
ο
ς στα πλαίίσια μιας γενικότερης
γ
ς
στρατηγικκής τροποπ
ποίησης συ
υμπεριφοράς, αποτελ
λούν παρεεμβατικά μέτρα
μ
που
υ
μπορούν να επιφέρουν βελτίίωση της φυσικής κατάστασης
κ
ς και προα
αγωγή τηςς
ποιότηταςς ζωής.
Λέξεις κλεειδιά: δείκττης ΒΜΙ, περριφέρεια κο
οιλιάς, σχολ
λική ηλικία

15891
ΜΕΤΑ‐ΓΝΩ
ΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΜΕ
ΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤ
ΤΡΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
Τ ΕΡΩΤΗΜ
ΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗ
ΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΡΑΚΙΝΗΣΗΣΣ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΣΗΣΣ
Ντάγκας Δ.
Δ , Κατσάννη Κ., Μπαρρκούκης Β.
Αριστοτέλλειο Πανεπιστήμιο Θεεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α
Α.
bark@phe
ed.auth.gr
METACOG
GNITIVE FUNCTIONING
G IN PHYSIC
CAL EDUCAT
TION: PSYCCHOMETRIC
C
PROPERTIIES OF THE MOTIVATEED LEARNIN
NG STRATEG
GIES QUESTTIONNAIRE
D. Dagas , K. Katsani,, V. Barkou kis
Aristotle University
U
of
o Thessalo niki, D.P.E.S.S.
Η μελέτη της μετα‐γγνωστικής λλειτουργίαςς αποτελεί μια νέα τά
άση της έρεευνας στηνν
εκπαίδευσ
ση και θεω
ωρείται ότιι έχει εφα
αρμογή και στο μάθηημα φυσική
ής αγωγής..
Ωστόσο, για
γ τη μελέττη της μετα‐‐γνωστικής λειτουργία
ας στη φυσιική αγωγή απαραίτητη
α
η
προϋπόθεεση είναι η ύπαρξη ενός έγκυ
υρου και αξιόπιστου
α
μέσου μέέτρησης. Η
παρούσα έρευνα σχχεδιάστηκεε για να εξξετάσει τηνν παραγονντική εγκυρ
ρότητα του
υ
Ερωτηματτολογίου Σττρατηγικώνν Παρακίνη
ησης της Μάθησης
Μ
σστη φυσική αγωγή. Η
αρχική μο
ορφή του ερ
ρωτηματολοογίου περιλλάμβανε 15
5 παράγοντεες μεταξύ των
τ οποίωνν
τρεις διασ
στάσεις μεττα‐γνωστικ ής λειτουργίας. Στην παρούσα έέρευνα εξεετάσθηκε η
παραγονττική εγκυρό
ότητα και α
αξιοπιστία των
τ
τριών παραγόντω
π
ων που αξιο
ολογούν τιςς
διαστάσειις της μετα‐‐γνωστικής λειτουργία
ας: α) τις μεττα‐γνωστικκές στρατηγικές, β) τηνν
προσπάθεεια και γ)) την ανα
αζήτηση βο
οήθειας. Στην
Σ
έρευννα συμμεττείχαν 272
2
μαθητές/ττριες (M = 15.21
1
έτη, SSD = .97). Οι μαθητές/ττριες το δείγ
ίγματος συμ
μπλήρωσανν
το ερωτη
ηματολόγιο
ο που περριλάμβανε τους τρεις παράγοοντες μετα
α‐γνωστικήςς
λειτουργία
ας σε μια
α κενή ώρα
ογράμματος τους. Τα
α αποτελέσματα τηςς
α του προ
διερευνηττικής παραγγοντικής αννάλυσης υπ
ποστήριξαν τη δομή τω
ων τριών παραγόντωνν
ερμηνεύοντας το 47
7.76% της δδιακύμανσης. Όλα τα
α ερωτήματτα εμφανίσ
στηκαν στο
ο
σωστό πα
αράγοντα μεε ικανοποιη
ητική φόρτιιση (> .40). Στις μετα‐γγνωστικές στρατηγικές
σ
ς
φόρτισαν 9, στην πρ
ροσπάθεια 3 και στηνν αναζήτηση
η βοήθειαςς 4 ερωτήμ
ματα. Μόνο
ο
ένα ερώτημα εμφάννισε πολλαπ
πλές φορτίίσεις και εξξαιρέθηκε α
από τις ανναλύσεις. Η
εξέταση της εσωτεριικής συνοχή
ής με το δείίκτη Cronba
ach α έδειξξε αποδεκτο
ούς δείκτεςς
για τις μεττα‐γνωστικές στρατηγγικές και την αναζήτησ
ση βοήθειαςς αλλά χαμ
μηλό δείκτη
η
για την πρ
ροσπάθεια. Τα ευρήμα
ατα της παρ
ρούσας έρεευνας παρέχχουν ενδείξξεις για τηνν
εγκυρότηττα και αξιο
οπιστία του ερωτηματολογίου, ωστόσο
ω
περ ισσότερη τεκμηρίωση
τ
η
είναι απαραίτητη για
α τη χρήση ττου σε μαθη
ητές/τριες.
Λέξεις κλεειδιά: μετα‐‐γνωστικές στρατηγικέές, ψυχομεττρικά χαρακκτηριστικά, φυσική
αγωγή
15894
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ
Τ
ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡ
ΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗ
ΗΣ ΚΛΙΜΑΚΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑ
ΑΣΙΑΚΩΝ
ΚΙΝΗΤΡΩΝ
Ν
Ντάγκας Δ.
Δ , Κατσάννη Κ., Ούρδα
α Δ., Μπαρ
ρκούκης Β.
Αριστοτέλλειο Πανεπιστήμιο Θεεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α
Α.
bark@phe
ed.auth.gr
STUDY ON
N THE PSYCHOMETRICC PROPERTIEES OF THE SITUATIONA
S
AL MOTIVA
ATION
SCALE
D. Dagas , K. Katsani,, D. Ourda, V. Barkoukkis
Aristotle University
U
of
o Thessalo niki, D.P.E.S.S.
Σύγχρονεςς θεωρητικκές προσεγγγίσεις των κινήτρων κάνουν διιάκριση στην ύπαρξη
η
κινήτρων σε διαφορ
ρετικά επίπ εδα. Πιο συγκεκριμέν
σ
να, αναφέρρονται τα κίνητρα στο
ο
γενικό επ
πίπεδο που αντανακλοούν στοιχεεία της προ
οσωπικότηττας, στο επ
πίπεδο του
υ
χώρου πο
ου περιγράφ
φουν τα κίννητρα σε συγκεκριμέν
σ
να πεδία δ ραστηριοπο
οίησης του
υ
ατόμου (π
π.χ., σχολείο
ο, αθλητισμ
μός κλπ) κα
αι τα κίνητρα
α στο περισστασιακό επ
πίπεδο που
υ
αντικατοπ
πτρίζουν τα κίνητρα κα
ατά την εκτέέλεση μιας δραστηριόότητας. Τα κίνητρα
κ
στο
ο
επίπεδο του χώρου έχουν
έ
λάβε ι επαρκή ερ
ρευνητική τεκμηρίωση
τ
η ενώ λιγότεερη έρευνα
α
άσει τα κίνη
ητρα στο γε νικό και πεεριστασιακό
ό επίπεδο. ΈΈνας από το
ους λόγουςς
έχει εξετά
ελλιπούς μελέτης τω
ων περιστα
ασιακών κιννήτρων είνα
αι η απουσσία ενός έγγκυρου καιι
αξιόπιστου μέσου μέτρησης.
μ
ΣΣκοπός τηςς παρούσαςς έρευνας ήταν να εξετάσει
ε
τα
α
ψυχομετρ
ρικά χαρακττηριστικά μ
μιας κλίμακας περιστα
ασιακών κιννήτρων. Το δείγμα τηςς
έρευνας αποτέλεσαν
α
ν 272 μαθη
ητές/τριες γυμνασίου (M = 15.221 έτη, SD = .97). Οιι
μαθητές/ττριες του δείγματος
δ
σσυμπλήρωσ
σαν την Κλ
λίμακα Περριστασιακώνν Κινήτρωνν
αμέσως μετά
μ
την διεεξαγωγή εν ός μαθήμα
ατος φυσική
ής αγωγής. Τα αποτελέέσματα τηςς
επιβεβαιω
ωτικής παρ
ραγοντικής ανάλυσηςς υποστήρ
ριξαν τη δδομή των τεσσάρωνν
παραγόνττων. Η εξέτταση της εεσωτερικής συνοχής των
τ
υποκλλιμάκων με το δείκτη
η
Cronbach α υποστήρ
ριξε την αξιιοπιστία τω
ων υποκλιμά
άκων (α > . 70). Τα ευρ
ρήματα τηςς
παρούσαςς έρευνας προσφέρου
υν προκαταρκτική υπ
ποστήριξη στην εγκυρ
ρότητα καιι
αξιοπιστία
α της Κλίμα
ακας Περισστασιακών Κινήτρων και πιστοπποιούν τη δυνατότητα
δ
α
χρήσης τη
ης σε μαθηττές/τριες γυ
υμνασίου.
Λέξεις κλεειδιά: περισ
στασιακά κίίνητρα, ψυχχομετρικά χαρακτηριστ
χ
τικά, φυσικκή αγωγή
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Πρώιος Μιχ.
Μ , Πρώιο
ος Μιλτ., Σίσ
σκος Β.
Αριστοτέλλειο Πανεπιστήμιο Θεεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α
Α., 17ο Δημ
μοτικό Σχολ
λείο
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@phed.auth
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THE EFFEC
CT OF PRAC
CTICE STYLEE OF TEACHIING ON LEA
ARNING GYM
MNASTICS SKILLS
Mih. Proio
os, Milt. Pro
oios, V. Siskkos
Aristotle University
U
of
o Thessalo niki, D.P.E.S.S., 17th Primary
P
Sch ool of Thesssaloniki
Το πρακτιικό στιλ είνναι η πλέο ν γνωστή και
κ χρησιμο
οποιούμενηη μορφή διδασκαλίαςς
από το σύνολο των προπονητώ
ών και καθ
θηγητών Φ.Α. για τηνν εκμάθηση
η κινητικώνν
δεξιοτήτω
ων. Είναι το στιλ που π
παρέχει μια
α σχετική ανεξαρτησία
α και ελευθ
θερία στουςς
μαθητές, δίνοντας την ευκαιρρία να μεεγιστοποιήσ
σουν τον χχρόνο της πρακτικήςς
η αυτή εξέττασε την επ
πίδραση του
υ πρακτικούύ στιλ στηνν εκμάθηση
η
εξάσκησης. Η μελέτη
και την διατήρηση δύο
δ βασικώ
ών δεξιοτήττων της ενό
όργανης γυυμναστικής (τροχό καιι
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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κατακόρυφο με κύλιισμα), σε μ
μαθητές τηςς πρώτης γυ
υμνασίου. Επιπλέον, διερεύνησε
δ
ε
τις επιπτώ
ώσεις του στιλ,
σ
α) στη
ην κινητική απόδοση και
κ β) στηνν ποσότητα
α πρακτικήςς
εξάσκησης, μαθητώνν διαφορεττικού φύλο
ου, και επιιπέδου δεξξιοτήτων. Σαράντα έξιι
μαθητές/ττριες, ηλικίας 12‐14 εττών, (27 αγγόρια και 19 κορίτσια)), επιλέχθηκαν τυχαία
α
και διδάχθ
θηκαν τις δεξιότητες μ
με το στιλ τη
ης πρακτική
ής διδασκαλ
αλίας, μέσα σε δώδεκα
α
(12) διδακκτικές μονά
άδες, διάρκκειας 30 λεεπτών και με
μ συχνότηττα δύο (2) φορές τηνν
εβδομάδα
α. Έγιναν τεεστ αξιολόγγησης της εκτέλεσης των δύο δεεξιοτήτων στην αρχή,,
στο τέλοςς και δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση
ο
η του προγγράμματος. Βάσει τωνν
αρχικών επιδόσεων,
ε
οποιήθηκανν σε δύο ομμάδες (χαμη
ηλής/ψηλήςς
οι μαθητέςς κατηγοριο
δεξιότητα
ας), ενώ ομ
μαδοποιήθ ηκαν ομοιογενώς για
α την διδα
ασκαλία. Σε όλες τιςς
ασκήσεις, που χρησ
σιμοποιήθηκκαν, καταγράφηκε ο αριθμός τω
ων επαναλήψεων καιι
υπολογίσττηκε η μέσ
ση ποσότη
ητα πρακτικής εξάσκη
ησης, ανά δεξιότητα,, για κάθεε
μαθητή. Για
Γ να εξετα
ασθεί η μάθθηση των μα
αθητών (απ
πό αρχική έω
ως τελική και μέτρηση
η
διατήρηση
ης) και ανιχνευθεί εάν κάποια ομάδα υπερείχε έναντι τω
ων άλλων,,
αναλύσειςς διακύμαννσης 2x2x33 (φύλο x δεξιότητα
χρησιμοπο
οιήθηκαν ξεχωριστές
ξ
α
ομάδας x μέτρηση),, με επανα
αλαμβανόμεενες μετρήσεις στο ττελευταίο παράγοντα.
π
.
Επίσης, ελέγχθηκαν
ε
οι διαφοορές, στα δεδομένα της πρακτ
κτικής εξάσ
σκησης, μεε
ξεχωριστέές αναλύσεεις διακύμα
ανσης 2x2x1 (φύλο x δεξιότηττα ομάδας x αριθμό
ό
προσπαθεειών), για κάθε
κ
δεξιόττητα. Οι ανα
αλύσεις έδειξαν σημα
αντικές διαφ
φορές στηνν
εκτέλεση και των δύο δεξιοτήτω
ων, μεταξύ αρχικής κα
αι τελικής μμέτρησης, ενώ
ε το τεσττ
διατήρηση
ης επιβεβαίίωσε τη μά
άθηση σε όλλες τις ομάδ
δες. Τα κορρίτσια είχανν καλύτερεςς
επιδόσεις στην εκτέλεση των δδεξιοτήτωνν, αλλά δενν υπήρξαν σημαντικέςς διαφορέςς
μεταξύ τω
ων δύο φύλλων. Ανεξάρρτητα φύλο
ου, οι μαθητές ψηλής δεξιότηταςς υπερείχανν
σημαντικά
ά τόσο στη
ην εκτέλεση
η των δεξιο
οτήτων, όσο και στηνν ποσότητα πρακτικήςς
εξάσκησης. Εντούτοις, οι μαθηττές της χαμη
ηλής δεξιότητας είχαν μεγαλύτερη βελτίωση
η
και στις δύο
δ δεξιότη
ητες. Εκτιμά
άται ότι, το
ο πρακτικό στιλ είναιι αποτελεσματικό στη
η
μάθηση δεξιοτήτων,
δ
σε αγόρια
α και κορίτσ
σια, και πιθ
θανά πιο κα
ατάλληλο για μαθητέςς
χαμηλής δεξιότητας.
δ
. Συμπερασσματικά, αυ
υτή η μορφ
φή διδασκα
αλίας μπορεί να είναιι
μια κατάλλληλη επιλλογή για ττην εκμάθη
ηση σύνθεττων δεξιοττήτων στηνν ενόργανη
η
γυμναστικκή, οι οποίεες απαιτούνν αρκετή πρ
ρακτική εξάσ
σκηση.
Λέξεις κλεειδιά: Πρακκτικό στιλ διιδασκαλίαςς, κινητική μάθηση,
μ
δεξξιότητες ενό
όργανης
γυμναστικκής
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A TASTE FOR
F SPORT
L. Larsson
n
Linneaus University
U
The startin
ng point forr the study is a numbe
er of issues concerningg PE teacherr education
n
programm
me which have
h
been of interest in recent years. Reseearch show
ws that thee
students' experience
es of their own sportiing activitie
es are morre importan
nt than thee
n programm
me for whaat knowledgge is considered valu able and that the PEE
education
teacher ed
ducation prrogramme hhas inadequ
uate links to
o science. TThe aim of the
t study iss
to investiigate what happens when the experience
es and connceptions of
o physicall
education
n (PE) student teacheers encounter the value structuures of a PE teacherr
education
n programm
me. The reseearch questions are i) what
w
do thee students bring
b
to thee
programm
me in the fo
orm of concceptions, vaalues and experiences
e
s? ii) What happens in
n
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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the studen
nts' encoun
nter with thhe programm
me and what is the ressult in respect to theirr
opinion off the educaation and t heir future profession? The studdy is inspire
ed of Pierree
Bourdieu'ss theories and
a has a cuultural‐sociological and
d gender thheoretical perspective.
p
.
Bourdieu was not particularly innterested in
n what know
wledge is ass such, but rather how
w
it originattes and is reproduced
r
d in a sociaal context, where havving the interpretativee
prerogativve means having
h
the power to define knowledge. A
Analyses fro
om such a
perspectivve make it possible
p
to understand
d reproducttion and chaange within
n education
n
in relation
n to those who
w are invoolved in it. Data
D
has be
een collecteed using essays written
n
by 31 PEE student teachers during the
e first wee
ek in thei r physical education
n
specialisattion, and at
a the end of the thirrd term of this speciaalisation. The analysiss
shows thaat these students have had a greaat interest in
n sport sincce their childhood. It iss
an interesst which the
e whole fam
mily has shaared, and th
he studentss have formed a sportss
habitus while
w
they were grow
wing up wh
hich has meant that tthey will continue
c
to
o
participatee in sports, and they ssee that both the educcation and tthe job will give them
m
the opporrtunity to do
d this.The students take
t
for gra
anted that “sport is good”;
g
theyy
have been
n successful themselvees, both as active participants an d as pupils in physicall
education
n at school. The studeents have formed a sports habbitus while they weree
growing up
u and it was
w a deepeer knowled
dge of sport which theey expected from thee
programm
me, and thaat is what t hey feel that it has be
een about. However, they
t
would
d
have liked
d even mo
ore. It can be said that being in
nterested inn sport and having a
backgroun
nd as an acctive sportsm
man or spo
ortswoman seem to bee part of th
he ”rules off
the game””; it is taken for granteed that it iss a prerequisite for ch oosing the PE teacherr
education
n programm
me. It is spoorting prow
wess, above
e all, that i s assigned value, and
d
even if th
he course iss a specialiisation with
hin the tea
acher educaation progrramme and
d
takes placce at an insttitute of higgher education, there is still an eemphasis on
n belongingg
to the world of comp
petitive sporrt. The symbolic capital for a PE teeacher is to be good att
many diffeerent sports and have in‐depth knowledge of
o human biiology. The PE teacherr
education
n is in harmo
ony with thhe students'' habitus wh
hich make iit difficult to
o challengee
the “orderr of things” and the edducation pro
ogramme's underlying doxa.
Λέξεις κλεειδιά: PE teacher educcation, habittus, doxa
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RELATION
NSHIPS AMO
ONG ATTITU
UDES, INTENTIONS AN
ND IDENTITYY OF EXERC
CISE IN
ELEMENTA
ARY SCHOO
OL PUPILS
S. Liapi , Z.
Z Mavridou
u, S. Rokka, A. Kapralou, O. Kouli
Demοcritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Η συμμεττοχή σε ορ
ργανωμένη ς μορφής φυσική δρ
ραστηριότη τα, είναι σημαντικός
σ
ς
παράγονττας που καθ
θορίζει το εεπίπεδο της υγείας κα
αι της ποιόότητας ζωήςς των νέωνν
ατόμων. Έρευνες
Έ
έχο
ουν δείξει όότι τα παιδ
διά που παίίρνουν μέρρος σε τακτική φυσική
ή
δραστηριό
ότητα, έχου
υν πνευματτική, ψυχολλογική και σωματική υυγεία (Theo
odorakis ett
al., 2002).. Σύμφωνα με τη θεωρρία του αυττοκαθορισμ
μού, όταν τα
α άτομα επ
πικυρώνουνν
μία συγκκεκριμένη ταυτότητα
α (πχ. ο εαυτός ως
ω αθλητήής), επιδιώκουν να
α
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
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συμπεριφ
φέρνονται με
μ τρόπο σσυνεπή προ
ος την ταυττότητά τουςς και δεσμεύονται σεε
συμπεριφ
φορές που αντιλαμβάν
α
νονται ως σημαντικές.
σ
Σκοπός τη ς παρούσα
ας εργασίαςς
ήταν η διεερεύνηση τη
ης σχέσης μ
μεταξύ των στάσεων, της
τ πρόθεσηης και της ταύτισης
τ
μεε
το ρόλο του αθλού
ύμενου μα
αθητών/τριώ
ών Γυμνασ
σίου, καθώ
ώς και η διερεύνηση
δ
η
πιθανόν διαφορώνν ως πρρος τη συμμετοχή
σ
σε οργα
ανωμένες αθλητικέςς
ότητες. Το δείγμα
δ
της έρευνας απ
ποτέλεσαν 192 μαθηττές/τριες (94
4 αγόρια &
δραστηριό
98 κορίτσια) γυμνασίίων του Ν. Ροδόπης (1
109 A΄ & 83 B΄ τάξης). ΓΓια τις στάσ
σεις και τηνν
πρόθεση προς την άσκηση, χρρησιμοποιή
ήθηκαν οι ανάλογες κλίμακες με
μ 4 και 3
παντήσεις ννα δίνοντα
αι 7βάθμιεςς
ερωτήσειςς αντίστοιχα (Theodorrakis, 1994) και τις απ
κλίμακες σημασιολογ
σ
γικής διαφοοροποίησηςς (χρήσιμο – άχρηστο, κλπ.). Για την
τ ταύτιση
η
με την άσκηση, χρησ
σιμοποιήθηκκε η μονοδιιάστατη κλίίμακα Exerccise Identityy Scale (EIS,,
Vlachopou
ulos et al.,, 2008) με 9 ερωτήσ
σεις. Οι απ
παντήσεις δδίνονταν σε
σ 7βάθμια
α
κλίμακα τύπου
τ
Likert (από 1==διαφωνώ απόλυτα, έως 7=συμμφωνώ απόλυτα). Τα
α
ερωτηματτολόγια συμ
μπληρώθηκκαν ανώνυμ
μα από του
υς μαθητέςς/τριες στηνν αρχή τηςς
σχολικής περιόδου, τον Οκτώββριο του 2010. Από τα
τ αποτελέέσματα τηςς ανάλυσηςς
αξιοπιστία
ας, προέκυ
υψε ότι οιι δείκτες εσωτερικής
ε
συνέπειαςς των κλιμ
μάκων τωνν
ερωτηματτολογίων κυ
υμάνθηκανν σε αποδεεκτά επίπεδ
δα (α=.79 έως .91). Η ανάλυση
η
συσχετίσεεων, έδειξε ότι η ταύττιση με το ρόλο του αθλούμενου
α
υ των μαθη
ητών/τριώνν
είχε στατιστικά σημ
μαντική θεττική συσχέττιση με τιςς στάσεις κκαι την πρ
ρόθεση για
α
άσκηση, όπως
ό
επίσης ανάλογα
α αποτελέσ
σματα παρ
ρουσιάστηκκαν και για
α τη σχέση
η
μεταξύ τω
ων στάσεων και πρόθθεσης για άσκηση. Από
Α
την πε ριγραφική στατιστική
ή
ποσοστό του δείγματος δεν ασχολείταιι με καμιά
προέκυψεε ότι το μεγαλύτερο
μ
ά
οργανωμέένης μορφής φυσική δραστηριό
ότητα ή κά
άποιο άθλλημα, ενώ ένα μικρό
ό
ποσοστό των μαθη
ητών/τριών ασχολείτα
αι συστημα
ατικά με ττο ποδόσφ
φαιρο, τηνν
καλαθοσφ
φαίριση, τηνν κολύμβησση, το μπαλλέτο και το μοντέρνο
μ
χοορό, το χάνντμπολλ καιι
το στίβο.. Ακόμη οι
ο μαθητέςς που συμ
μμετείχαν σε
σ κάποιο άθλημα εμφάνισανν
στατιστικά
ά σημαντικά
ά υψηλότερρα σκορ στην ταύτιση με το ρόλοο του αθλούμενου καιι
τις στάσεις. Από τα αποτελέσμ
ματα παρου
υσιάσθηκε ισχυρή σχέέση μεταξύ
ύ στάσεων,,
πρόθεσηςς και ταύτισ
σης με το ρόόλο του αθλλούμενου. Συμπερασμματικά, το σχολείο
σ
καιι
ειδικότερα
α το μάθη
ημα της Φ
Φυσικής Αγωγής
Α
θα πρέπει ννα κατευθύ
ύνεται στη
η
διαμόρφω
ωση της ταύ
ύτισης με ττο ρόλο του
υ αθλούμεννου και τηνν καλλιέργεεια θετικώνν
στάσεων για
γ την ευερ
ργετική επίίδραση της άσκησης σττους μαθηττές.
Λέξεις κλεειδιά: ταύτιιση με την ά
άσκηση, στά
άσεις‐πρόθεση, μαθηττές/τριες Γυ
υμνασίου
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