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Το ΤΕΦΑΑ Σερρών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 Ιδρύθηκε το 1985
 Ανεξάρτητο τμήμα το 2005
 24  Μέλη ΔΕΠ
 ένας ομότιμος Καθηγητής
 1 Ε.ΔΙ.Π  

Διοίκηση 

 Γενική Συνέλευση 
 Πρόεδρος, Κέλλης Ελευθέριος, Καθηγητής
 Αναπ. Πρόεδρος, Μουρατίδου Αικ., Αν. Καθηγήτρια



Εγκαταστάσεις

Διδακτήριο στον Άγιο Ιωάννη Σερρών
 Η διοίκηση, Γραμματεία, Γραφεία μελών ΔΕΠ
Μαθήματα – Θεωρητικά & Εφαρμοσμένα
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά     

 Η βιβλιοθήκη
 Νησίδα ηλεκτρονικών υπολογιστών

 Μαθήματα εφαρμοσμένα
Εθνικό κολυμβητήριο
 Κλειστό Γυμναστήριο
Εθνικό  Στάδιο Σερρών
ΕΑΚ Σερρών
Φοιτητική λέσχη 

ΒΑΣΕΙΣ 2015 Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΘΗΝΑΣ 16.322

Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15.924

Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
(ΤΡΙΚΑΛΑ) 14.577

Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(ΣΕΡΡΕΣ)
14.149

Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΡΑΚΗΣ 
(ΚΟΜΟΤΤΗΝΗ) 13.736



 Να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του
Αθλητισμού με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη
έρευνα.
 Να παρέχει στους πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια
που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την
επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 Να συμβάλλει

 στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού.
 στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της φυσικής
αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της υγείας και της
ποιότητας ζωής.

Σκοπός



Γιατί να σπουδάσω Φυσική Αγωγή 
…

Γιατί … 
 μου αρέσει ο αθλητισμός και η 

σωματική  δραστηριότητα.
 θέλω να διδάξω σε παιδιά την αξία την 

σωματικής δραστηριότητας και τη 
συμβολή της στη βελτίωση της υγείας 
και της ποιότητας ζωής.
 κάνω υψηλό αθλητισμό και θέλω να 

γνωρίσω την επιστήμη που στηρίζει την 
επιλογή μου και να συμβάλλω στην 
εξέλιξή της.



Η άσκηση μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των ατόμων με 
αναπηρία και να συμβάλλει στην ενσωμάτωση τους στην 
κοινωνία.

Η φυσική αγωγή είναι και αναψυχή, μπορεί και κάνει τον 
άνθρωπο πιο χαρούμενο και πιο αισιόδοξο.

Γιατί να σπουδάσω Φυσική Αγωγή …



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ …

Η φοίτηση είναι τετραετής (8 εξάμηνα)
Μαθήματα: Εφαρμοσμένα και θεωρητικά
Τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα 
 κοινά για όλους τους φοιτητές
 µε εξαίρεση την επιλογή τεσσάρων 

εφαρμοσμένων μαθημάτων



Στη διάρκεια του 5ου και 6ου εξαµήνου οι
φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να
επιλέξουν ένα εφαρμοσμένο µάθηµα
εµβάθυνσης, ενώ παράλληλα παρακολουθούν
έξι µαθήµατα φροντιστηριακού τύπου:
 τρία από τη δέσµη της Κλινικής

Κινησιολογίας
 τρία από τη δέσµη της Βιολογίας της

Άσκησης.



Επίσης, στα συγκεκριμένα εξάµηνα οι 
φοιτητές υποχρεούνται να κάνουν και    
την πρακτική τους άσκηση στα σχολεία 
(Α’ βάθμια και Β’ βάθμια εκπαίδευση)



Στο 4ο έτος (7ο και 8ο εξάµηνο) οι φοιτητές/τριες
επιλέγουν και παρακολουθούν: 

 Μονοετή ειδίκευση (8ώρες/βδοµάδα)
Δύο µαθήµατα από τη δέσµη των 

«Παιδαγωγικών μαθημάτων» 
Δύο µαθήµατα από τη δέσµη των 

µαθηµάτων «Άσκηση για προαγωγή της 
υγείας» 
 και τέσσερα  µαθήµατα από µια λίστα  11 

θεωρητικών επιλογών. 



Ο /η φοιτητής/ήτρια

Που επιλέγει να εκπονήσει διπλωµατική 
εργασία απαλλάσσεται από µία τέτοια 
επιλογή και εποµένως υποχρεούται να 
παρακολουθήσει – εκτός από τη 
διπλωµατική εργασία - δύο επιλεγόµενα 
θεωρητικά µαθήµατα.



Η παρακολούθηση των ειδικεύσεων, των µαθηµάτων
εµβάθυνσης, των φροντιστηριακών µαθηµάτων, των 
µαθηµάτων επιλογής και κάθε µαθήµατος που έχει 
πρακτικό ή εργαστηριακό χαρακτήρα είναι 
υποχρεωτική. 

Σε αυτά τα µαθήµατα ο/ηφοιτητής/ήτρια έχει δικαίωµα
να απουσιάσει το πολύ µέχρι 30% του συνόλου των 
ωρών διδασκαλίας, ενώ ο/η φοιτητής/τρια που είναι 
αθλητής/τρια,µέλος εθνικών οµάδων, το πολύ µέχρι 40% 
µε βεβαίωση συµµετοχής σε διεθνείς αγώνες, 
θεωρηµένη από τη Γ.Γ.Α. 

Στην πρακτική στα σχολεία ο/η φοιτητής/τρια έχει 
δικαίωµα να απουσιάσει το πολύ µέχρι 10% του συνόλου 
των ωρών διδασκαλίας. 



Εργαστήρια

 Φυσιολογίας, Αθλητιατρικής, Υγιεινής & Βιοχημείας
Διευθυντής: Ι. Βράμπας, καθηγητής

 Αθλητικής Βιομηχανικής
Διευθυντής: Κέλλης Ελευθέριος, καθηγητής

 Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής 
Διευθύντρια: Χ. Ευαγγελινού, καθηγήτρια

 Κοινωνικής ΄Ερευνας στη Φυσ. Δραστηριότητα
Διευθυντής: Βλαχόπουλος Συμεών, αναπ. καθηγητής 



ΜΑΘΗΜΑΤΑ

















Μεταπτυχιακά Προγράμματα  
Σπουδών στο ΤΕΦΑΑ-Σερρών

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κινησιολογία». 
Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Γ’ κοινοτικού 
πλαισίου στήριξης.
Διευθυντής προγράμματος: Βλαχόπουλος,  

Καθηγητής.

Διδακτορικών Σπουδών στη «Φυσική Αγωγή» .
Μετέχει στο Διατμηματικό πρόγραμμα 

μεταπτυχιακών σπουδών «Αθλητική Απόδοση και 
Υγεία»…



Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης

• Οι τίτλοι που απονέμονται από το Δ.Π.Μ.Σ. 
είναι: “Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης” 
(Μ.Δ.Ε.) στην “Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία” 
στις κατευθύνσεις:

• Άσκηση και υγεία
• Σχολική φυσική αγωγή
• Προπονητική αθλημάτων
• Προσαρμοσμένη/Eιδική Φυσική Αγωγή.

• http://igrad.phed.auth.gr 



 Εκπαιδευτικοί Φυσικής  Αγωγής 
 Σχολεία  Α’ & Β΄ βαθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια και Ιδιωτική) 

 Να εργαστούν
 Ως προπονητές αθλημάτων 
 Σε χώρους μαζικής γύμνασης & κέντρα αποκατάστασης.
 Σε κέντρα αξιολόγησης της αθλητικής απόδοσης.
 Ως στελέχη αναψυχής…
Σε εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες υπαίθριων 

δραστηριοτήτων, 
σε κατασκηνώσεις και σε ξενοδοχεία που προσφέρουν 

προγράμματα αθλητικού τουρισμού. 

Επαγγελματικές προοπτικές



Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη βρίσκεται στον 1ο όροφο του 
Διδακτηρίου του ΤΕΦΑΑ. 

Στόχος της είναι το να συμβάλλει στην εύρυθμη 
διακίνηση πληροφοριών και υλικού.



Νησίδα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Βρίσκεται  στον 1ο όροφο του Διδακτηρίου του 
ΤΕΦΑΑ.
Δημιουργήθηκε το 1997 με χρηματοδότηση από τον 

τακτικό προϋπολογισμό του Τμήματος και 
χρηματοδότηση της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ στα 
πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι.



Εξωτερική αξιολόγηση …
Το τμήμα έχει ήδη πετύχει πολλούς από τους στόχους και έχει διάθεση για βελτιώσεις. Το προπτυχιακό 
πρόγραμμα δυναμώνουν οι κατευθύνσεις στα 2 τελευταία έτη και οι διδακτικές ικανότητες των μελών ΔΕΠ. Τα 
κύρια θετικά σημεία είναι:
• Αναλογία καθηγητών/ φοιτητών ~16. 
• Καλές σχέσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς/φοιτητές. Θετικά σχόλια από φοιτητές για ποιότητα σπουδών 

τους και εκπαιδευτικό προσωπικό.
• Ηλεκτρονικό σύστημα για βαθμολογίες φοιτητών και ηλεκτρονική διάθεση περιεχόμενου μαθήματος  
• Συχνή αναμόρφωση περιεχομένου μαθήματος και εμπλουτισμός με σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα
• Χρόνος αποφοίτησης ικανοποιητικός σε σύγκριση με άλλα τμήματα της χώρας
• Το τμήμα αναγνωρίζει τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας και το ρόλο της στην υγεία και την 

πρόληψη χρόνιων παθήσεων και πραγματοποιεί έρευνα στον τομέα αυτό. 
• Εντυπωσιακή λίστα νέων ερευνητών με εξαιρετική εκπαίδευση και ακαδημαϊκά κριτήρια που εργάζονται 

στα εργαστήρια. Μεγάλη παραγωγικότητα στην έρευνα 
• Αξίζουν συγχαρητήρια στην ερευνητική δραστηριότητα μελών ΔΕΠ. Τα μέλη ΔΕΠ είναι κριτές σε 

επιστημονικά περιοδικά, και δημοσιεύουν σε υψηλού κύρους περιοδικά. Αυτό δείχνει και τη δυναμική 
του τμήματος.  

• Στα άτομα που συμβάλλουν στην παραπάνω ανάπτυξη του τμήματος θα πρέπει να δοθούν συγχαρητήρια 
για τον επαγγελματισμό και τη διάθεσή τους/κίνητρο. 

• Το τμήμα αν και από τα μικρότερα της χώρας κατατάσσεται πολύ υψηλά σε εθνικό επίπεδο, τόσο στο 
χρόνο αποφοίτησης των φοιτητών, όσο και στα μέλη ΔΕΠ και τις ερευνητικές τους δραστηριότητες 



Αρνητικά 
• Διασπορά χώρων μαθημάτων
• Κύρια μέθοδος διδασκαλίας η διάλεξη. Λίγα παραδείγματα από άλλες μεθόδους 

διδασκαλίας
• Η έρευνα επαφίεται στη διάθεση και στο κίνητρο του κάθε μέλους ΔΕΠ, χωρίς 

ιδιαίτερη καθοδήγηση 
• Δε διατίθενται χρήματα για έρευνα (κυρίως λόγω κρίσης) . 
• Δεν προωθείται/ανταμοίβεται η παραγωγικότητα & δεν υπάρχει σύστημα 

καταγραφής/αξιολόγησης της παραγωγικότητας
• Διασπορά στο μέγεθος της ερευνητικής δραστηριότητας μεταξύ των μελών 

ΔΕΠ
• Το μικρό campus δεν ευνοεί τη συχνή παρουσία των φοιτητών. Δεν υπάρχει 

μέρος αναψυχής φοιτητών

Λίγα μέλη στη γραμματεία του τμήματος



Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών

• ΘΕΤΙΚΑ 
• Ο στόχος και η δομή του προγράμματος είναι σύμφωνη με τις τρέχουσες 

πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί από δυτικά πανεπιστήμια.
• Οι φοιτητές δήλωσαν ευχαριστημένοι από το πρόγραμμα και το προσωπικό.

• ΑΡΝΗΤΙΚΑ
• Μέλη ΔΕΠ και φοιτητές εξέφρασαν ανησυχίες για την περιορισμένη 

χρηματοδότησή τους και τη μακρά διαδικασία έγκρισης δεοντολογίας από το 
παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπαίδευσης θεωρώντας ότι αυτό επηρεάζει την 
πρόοδό τους και ορισμένοι από αυτούς δεν μπορούν  να ολοκληρώσουν τις 
σπουδές στο χρονοδιάγραμμα

• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δήλωσαν  ότι αναγκάζονται να ταξιδέψουν στη 
Θεσσαλονίκη λόγω του περιορισμένης δυναμικής της βιβλιοθήκης ( 
πανεπιστημιούπολη)

• Απουσία μαθημάτων στο διδακτορικό κύκλο σπουδών



Erasmus 



Συμφωνίες με έναρξη το ακαδημαϊκό 
έτος 2016-17

• Anadolu Universitesi (Anadolu University is a public university in Eskişehir, 
Turkey )

• European University Cyprus (Established in 1961, European University 
Cyprus has become the most reliable educational institution in the country. First 
established as Cyprus College, EUC received university status in 2007)

• Pablo de Olavide University (Pablo de Olavide University is a public 
university in Seville, Spain).

• University of Beira Interior Covilhã (The University of Beira Interior is a 
public university located in the city of Covilhã, Portugal)

• Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (The University of Urbino "Carlo 
Bo" is an Italian university located in Urbino)



• Université de Bourgogne (The University of Burgundy 
is a university in Dijon, France)

• Université Libre de Bruxelles (The Université libre de 
Bruxelles is a French-speaking private research university in 
Brussels, Belgium)

• Pädagogische Hochschule Weingarten (University 
in Weingarten, Württemberg, Germany)

• National Sports Academy "Vassil Levski“(The Vasil 

Levski National Sports Academy in Sofia)
• Palacký University Olomouc (Palacký University, 

Olomouc is the oldest university in Moravia and the second-
oldest in the Czech Republic)



 Απονομή μεταλλίων
«φοιτητική εβδομάδα» 

 Ομάδα ποδοσφαίρου κοριτσιών 
«φοιτητική εβδομάδα»

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις…



 Παρουσίαση παραδοσιακών 
φορεσιών

 Παρουσίαση παραδοσιακών 
χορών



 Αγώνας πετοσφαίρισης  
«φοιτητική εβδομάδα»

 Θεατρικό από φοιτητές του 
προγράμματος «ERASMUS»



 Συνέδριο Αθλητιατρικής 
Σαντορίνη 2013

 11η Λαμπαδηδρομία 
Π.Ο.Σ.Ε.Α. 2013
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