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Ε κατο ντά δες κα ταγ γε λί ες α πό πτυ χιού χους Φυ σι κής Α γω γής αλ λά και α πό α θλούμε νους έ λα
βε τους τε λευ ταί ους μή νες η ΕΓ ΒΕ για τη μη υ λο ποί η ση των προ γραμ μά των α θλη τι σμός για 

ό λους την πε ρί ο δο 2009 – 2010.      
Έ χουν πε ρά σει ή δη 9 μή νες α πό τη λή ξη λει τουρ γί ας των προ γραμ μά των την προ η γού με νη 
χρο νιά και χι λιά δες α θλού με νοι στε ρού νται το κοι νω νι κό α γα θό της άθλη σης  ά σκη σης και 900 
πτυ χιού χοι Φυ σι κής Α γωγής εί ναι ά νερ γοι. 
Πέ ντε μή νες με τά την α νά λη ψη των κα θη κό ντων της νέ ας πο λι τι κής η γε σί ας τη ρεί ται α κό μη 
σι γή ι χθύ ος ό σον α φο ρά την τύ χη των προ γραμ μά των α θλη τι σμός για ό λους. 
Έ τσι, με τά α πό 25 χρό νια α διά κο πης ε φαρ μο γής των προ γραμ μά των που ξε κί νησαν το 1985 με 
τον τό τε βα ρύ γδου πο τί τλο Μα ζι κός Λα ϊ κός Α θλη τι σμός, το μέλ λον τους εμ φα νί ζε ται ά δη λο. 
Ι διαί τε ρα δυ σμε νείς εί ναι οι ε πι πτώ σεις α πό τη μη ε φαρ μο γή των ει δι κών προ γραμ μά των για τα 
ά το μα με ει δι κές α νά γκες σε σχολεί α και ι δρύ μα τα και των προ γραμ μά των που ε φαρ μό ζο νταν 
στα κέ ντρα α πε ξάρ τη σης, στα κέ ντρα Ψυ χι κής  Υ γεί ας, στις φυ λα κές, κλπ.
Πα ρό λα τα προ βλή μα τα που υ πήρ χαν, τα προ η γού με να χρό νια, ό πως, η έλ λει ψη υ λι κο τε χνικών 
υ πο δο μών α θλη τι κής δρα στη ριό τη τας, η μη υ λο ποί η ση των  α θλη τικών δρα στη ριοτήτων ό λο 
το χρό νο, η χα μηλή α πο ζη μί ω ση των ερ γα ζο μέ νων, ο ολι γά ριθ μος α ριθ μός γυ μνα στών σε σχέ
ση με τους α θλού με νους και άλ λα πολ λά, με τις φι λό τι μες και ευ συ νεί δη τες προ σπά θειες των 
κα θη γη τών φυ σι κής α γω γής, των φο ρέ ων υ λο ποί η σης και των α θλου μέ νων στα προ γράμ μα τα 
των ει δι κών κοι νω νι κών ο μά δων, ε πι τε λού νταν έ να ση μα ντι κό κοι νω νι κό έρ γο και τα α πο τε λέ
σματα ή ταν πο λύ κα λά και πο λύ ου σιαστι κά.
Πέ ρα α πό την κρι τι κή που έ χου με α σκή σει κα τά και ρούς στον τρό πο υ λο ποί ησης των προ
γραμ μά των, η βα σι κή και ου σια στι κή μας θέ ση ή ταν πά ντο τε ό τι αυτά χρειά ζο νταν βελ τί ω ση 
στον τρό πο ορ γά νω σης και υ λο ποί η σης και αλ λα γή του υ φι στά με νου ορ γα νω τι κού πλαι σί ου 
και ό χι βέ βαια κα τάρ γη ση ή μα κρόχρο νη δια κο πή. Τα προ γράμ μα τα χρειά ζο νται α κό μα, πραγ
μα τι κή και ου σια στική α ξιο λό γη ση, πε ριο ρι σμό του γρα φειο κρα τι κού συ στή μα τος υ λο ποί η σης 
και έ ντα ξη σε μια γε νι κό τε ρη φι λο σο φί α και πο λι τι κή για τον α θλη τι σμό, την ά σκη ση και τη Φυ
σι κή Α γω γή, που θα υ πα κού ει στις σύγ χρο νες α νά γκες και θα συν δυά ζει με τα ξύ τους ό λες τις 
ε φαρ μο ζό με νες πο λι τι κές και προ γράμ ματα στην κα τεύ θυν ση ε νός κοι νού στό χου.          
Ας μην πα ρα βλέ που με ό τι η α παξί ωση του α θλη τι σμού με λαν θα σμέ νους χει ρι σμούς και πο λι
τι κές είναι έ νας υ παρ κτός κίν δυ νος, ε νώ η έλ λει ψη της δυ να τό τη τας για ά σκη ση – άθλη ση και 
ι σό τι μη πρό σβα ση στον α θλη τι σμό για τις ει δι κές κοι νω νι κές ο μάδες, εί ναι κοι νω νι κά ε πι κίν
δυ νη.
Τέ λος, ας μην ξε χνά με ό τι μέ σω του α θλη τι σμού ε πι τυγ χά νε ται ε κτός των άλλων ω φε λειών η 
σω στή δια παι δα γώ γη ση της νε ο λαί ας και ό τι η ε πέν δυ ση στον α θλη τι σμό και τη φυ σι κή α γω γή 
και στην α νά πτυ ξη του α θλη τι σμού και της φυ σι κής α γω γής εί ναι ε πέν δυ ση στη νέ α γε νιά και 
στο μέλ λον.
Ας ξα να σκε φτεί λοι πόν η πολι τι κή η γε σί α του α θλη τι σμού το θέ μα και ας ξε κι νή σει ά με σα τα 
προ γράμ ματα με το υ φι στά με νο ορ γα νω τι κό πλαί σιο για να μην πά ει χα μέ νη τε λεί ως η χρο νιά, 
κα λώ ντας ταυ τό χρο να σε διά λο γο τους φο ρείς και την ε πι στη μο νι κή και α θλη τι κή κοι νό τη τα, 
προ κει μέ νου να δια μορ φώ σει έ να νέ ο πλαί σιο για την ε φαρ μο γή των προ γραμ μά των α πό την 
ε πό με νη πε ρί ο δο ε φαρ μο γής τον Σε πτέμβριο του 2010.
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Φτά νο ντας στην ένα τη συ νε χή χρο νιά της διορ γά νω σης, η 
Μα θη τιά δα, η με γά λη α θλη τι κή και πολι τι στι κή γιορ τή της 

ελ λη νι κής μα θη τιώ σας νε ο λαί ας α πα ντα χού της γης, απο τε λεί 
α πό τον πε ρα σμέ νο Σε πτέμ βριο και νο μο θε τη μέ νο θε σμό του 
Ελ λη νικού κρά τους. Η διορ γά νω ση συ γκε ντρώ νει κά θε Μά ιο 
στην Πρώ τη Σερ ρών και στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή 1.200 μα θη
τές α πό ό λους τους νο μούς της Ελ λά δας και ο μογε νείς α πό πε
ρισ σό τε ρες α πό 40 χώ ρες σε ό λο τον κό σμο και διε ξά γε ται με 
την υ πο στή ρι ξη 800 ε θε λο ντών.
Η Μα θη τιά δα α πο τε λεί μια προ σο μοί ω ση της Ο λυ μπιάδας και 
σκο πό έ χει να μυ ή σει τους μα θη τές στις πα ναν θρώ πι νες και οι
κου μενι κές α ξί ες του ο λυ μπι σμού και του ελ λη νι σμού: τη συμ
με το χή, την ευ γε νή άμιλ λα, την αρ μο νί α σώ μα τος και πνεύ μα
τος. Για 6 μέ ρες κά θε Μά ιο οι Έλ λη νες μα θη τές α πό ό λο τον 
κό σμο συμ με τέ χουν στα 34 Ο λυ μπια κά Α θλή μα τα (138 τε λι κοί 
α γω νι σμά των) και σε 54 πο λι τι στι κές, πε ρι βαλ λο ντι κές και ε πι
στη μο νι κές δρά σεις. Στις δρά σεις της Μα θη τιά δας πε ρι λαμ βά
νο νται ε πί σης και οι 24 δράσεις του Πα ρα ο λυ μπια κού Πάρ κου 
με ε πί δει ξη και συμ με το χή στα σχε τι κά παρα ο λυ μπια κά α γω νί
σμα τα για τη βιω μα τι κή κα τα νό η ση της ζω ής των α τό μων με 
α να πη ρί α. Τέ λος, υ πάρ χουν και 25 α θλη τι κές δρά σεις κοι νού, 
ό που μπο ρούν οι ε πι σκέ πτες να γνω ρί σουν τα διά φο ρα α θλή
μα τα συμ με τέ χο ντας σε αυ τά.
Ό λες οι πα ρα πά νω δρά σεις έ χουν ως στό χο να κι νη τοποι ή σουν 
κυ ρί ως τους συμ με τέ χο ντες μα θη τές, αλ λά και ό λους τους ε πι
σκέ πτες και να τους με τα τρέ ψουν α πό πα θη τι κούς δέ κτες της 
ζω ής σε πρω τα γω νι στές της. Με ό χη μα τον α θλη τι σμό και τον 
πο λι τι σμό, η Μα θη τιά δα στο χεύ ει μέσα α πό βιω μα τι κές ε μπει
ρί ες να βο η θή σει τα παι διά να ξε πε ρά σουν τις α να στο λές τους 
και την κα χυ πο ψί α τους α πέ να ντι σε κά θε τι και νού ριο και να 
α ποδε χθούν τη δια φο ρε τι κό τη τα των αν θρώ πων. Το μή νυ μα 
της Μα θη τιά δας εί ναι συμ με το χή «χω ρίς το φό βο της α πο τυ χί
ας και το άγ χος της νί κης». 
Ει δι κό τε ρα για το θέ μα του πε ρι βάλ λο ντος, η Πρά σινη Μα θη
τιά δα α να πτύσ σει βιω μα τι κές δρά σεις με σκο πό την ευαι σθη
το ποί ηση σε πε ρι βαλ λο ντι κά 
ζη τή μα τα. Κο ρυ φαί α δρά ση 
της α πο τε λεί η δη μιουρ γί α 
του Πάρ κου Ε λιάς, στο ο ποί ο 
η α πο στο λή του κά θε σχολεί
ου φύ τε ψε για πρώ τη φο ρά 
πριν δύ ο χρό νια συμ βο λι κά 
έ να δέ ντρο, ξε κι νώντας έ τσι τη 
δη μιουρ γί α ε νός ε λαιώ να που 
συμ βο λί ζει τον Ο λυ μπι σμό και 
τον πα γκό σμιο Ελ λη νι σμό. Το 
Πάρ κο Ε λιάς ε πι σκέ πτο νται 
έ κτο τε σε κά θε διορ γά νω ση 
οι μα θη τές για να φρο ντί σουν 
την ε λιά του τό που τους και να 
συμ με τέχουν σε σχε τι κές πε ρι
βαλ λο ντι κές δρά σεις.
Πλού σιες εί ναι οι δρά σεις στον 

Μαθητιάδα
ο θε σμός και ο εκ παι δευ τι κός της ρό λος

το μέ α του πο λι τισμού και της ε πι στή μης. Εκ δη λώ σεις με συμ
με το χή μα θη τών και κοι νού κα λύπτουν ό λο το φά σμα των 
κα λών τε χνών (θέ α τρο, μου σι κή, χο ρός, βι βλί ο, κι νη ματο γρά
φος, φω το γρα φί α, ζω γρα φι κή, γλυ πτι κή, κό μιξ). Πα ράλ λη λα, 
πραγ μα το ποιού νται δια δρα στι κές εκ θέ σεις σε συ νερ γα σί α με 
φο ρείς ό πως το Μου σεί ο Μπενά κη, το Ο λυ μπια κό Μου σεί ο 
Θεσ σα λο νί κης, το Κέ ντρο Διά δο σης Ε πι στη μών και Μου σεί ο 
Τε χνο λο γί ας ΝΟ Η ΣΙΣ της Θεσ σα λο νί κης κ.α.
Ε ξαι ρε τι κά εν δια φέ ρου σα δρά ση εί ναι η «Δη μο κρατί α στην 
Πρά ξη» η ο ποί α πραγ μα το ποιεί ται σε συ νερ γα σί α με την Προ
ε δρί α της Βου λής των Ελ λή νων. Στο  Δη μο τι κό Α θλη τι κό Κέ
ντρο Πρώ της δη μιουρ γεί ται μια προ σο μοί ω ση της Αρχαί ας 
Α γο ράς των Α θη νών για μα θη τές. Σε αυ τό το χώ ρο οι μα θη τές 
εκ φρά ζουν ε λεύ θε ρα τις α πό ψεις τους και στο τέ λος εκ δί δουν 
ψη φί σμα τα μέ σα α πό δια δι κα σί ες ψη φο φο ρί ας, ό που συμ με
τεί χαν ε λεύ θε ρα για θέ μα τα που οι ί διοι ε πι λέ ξα νε. 
Οι 1200 μα θη τές ζουν για 6 μέ ρες μα ζί στο Μα θη τι κό Χωριό, 
ό που η κα θη με ρι νή ε πα φή φέρ νει στην ε πι φά νεια τον πο λι τι
σμό που ο κάθε μα θη τής έ χει στην καρ διά του, ζυ μώ νο ντάς 
τον με τις νέ ες ε μπει ρί ες που απο κτά, για να γυ ρί σει στον τό πο 
του και να δη μιουρ γή σει το αύ ριο με α γώ να και πί στη στον 
ε αυ τό του.
Η με γά λη ε πι τυ χί α που έ χει η Μα θη τιά δα ο φεί λε ται πρώ τα και 
κύ ρια στους ε κα το ντά δες ε θε λο ντές που κά θε χρό νο κά νουν 
πραγ ματι κό τη τα το ό ρα μα για μια δια φο ρε τι κή εκ παί δευ ση 
μέ σω της Φυ σι κής Α γω γής. Η ε πι τυ χί α αυ τή α ντι κα το πτρί ζε ται 
και στο με γά λο α ριθ μό φο ρέ ων που τη στη ρί ζουν: η Βου λή, η 
ε πί ση μη Πο λι τεί α, τα κόμ μα τα, το Συμ βού λιο Α πό δη μου Ελλη
νι σμού, η Ελ λη νι κή Ο λυ μπια κή Ε πι τρο πή, η Ελ λη νι κή Πα ρα ο λυ
μπια κή Ε πιτρο πή, η Ελ λη νι κή Πα ρα ο λυ μπια κή Ο μο σπον δί α, η 
Έ νω ση Γυ μνα στών Βο ρεί ου Ελ λά δος, κ.α.
Ο θε σμός γεν νή θη κε α πό την Ο λυ μπια κή Παι δεί α και πα ρό τι η 
τε λευ ταί α στα μά τη σε, η Μα θη τιά δα συ νε χί ζει το τα ξί δι της. Η 
Μα θητιά δα εί ναι ί σως το μο να δι κό κλη ρο δό τη μα της γνω στής 
«ά ϋ λης κλη ρο νο μιάς των Ο λυ μπια κών Α γώ νων του 2004». 

Στο πλαί σιο αυ τό, η 
Μα θη τιά δα ξε κί νη σε 
α πό το 2008 έ να τα ξί
δι, «Το τα ξί δι της Μα
θη τιά δας, Α θή ναΠε
κί νο», για να με τα φέ
ρει τα μη νύ μα τα των 
μα θη τών μας στις 
Ο λυ μπια κές Πό λεις. 
Με πρώ το σταθ μό το 
Πεκί νο, η Μα θη τιά
δα με τέ φε ρε αυ τά τα 
μη νύ μα τα, θέ λο ντας 
να με τα τρέ ψει τους 
Ο λυ μπια κούς Α γώ νες 
του 2004 σε έ να ε σα εί 
ζω ντα νό μή νυ μα, που 
θα το στέλ νει κάθε 4 
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χρό νια στην πα γκό σμια Ο λυ μπια κή οι κο γέ νεια.
Στό χος της Μα θη τιά δας εί ναι να μην α πο κλει στεί κανέ νας 
μα θη τής α πό το δι καί ω μα συμ με το χής. Μπο ρούν να λά βουν 
μέ ρος χω ρίς κα μί α ε ξαί ρε ση ό λοι οι μα θητές που φοι τούν 
σε Ελ λη νι κό σχο λεί ο, στην Ελ λά δα ή στο ε ξω τε ρι κό. Τα σχο
λεί α κα τα θέ τουν το αί τη μα συμ με το χής τους και στη συ νέ χεια 
ε πι λέ γε ται αυτό που θα 
εκ προ σω πή σει τον κά θε 
τό πο. Στη Μα θη τιά δα συμ
με τέ χουν σχο λεί α πρω
τευου σών νο μών, ε παρ χί
ας, δυ σπρό σι τα, κα θώς και 
ι διω τι κά και ει δι κά σχο λεί α, 
α πει κο νί ζο ντας έ τσι το συ
νο λι κό πρό σω πο της Ελ λη
νι κής μα θη τιώ σας νε ο λαί
ας, που έ χει την ευ και ρί α 
να ε πι κοι νω νή σει και να 
α νταλ λά ξει ε μπει ρί ες. 
Η Μα θη τιά δα εν σαρ κώ νει 
τον πραγ μα τι κό ρό λο που 
κα λεί ται να δια δρα μα τί σει 
η Φυ σι κή Α γω γή στη σύγ
χρο νη κοι νω νί α. Η σχέ ση του αν θρώ που με το σώ μα του εί ναι 
πρω ταρ χι κή και η γνω ρι μί α του με αυ τό μέσα α πό τη γύ μνα ση 
δια δρα μα τί ζει κα θο ρι στι κό ρό λο στη γε νι κό τε ρη ψυ χο σύνθε
σή του. Η σχέ ση αυ τή πρέ πει να α να πτύσ σε ται μέ σα α πό μια 
ε λεύ θε ρη βιω ματι κή συμ με το χή «χω ρίς το φό βο της α πο τυ χί
ας και το άγ χος της νί κης», ό πως εί ναι άλ λω στε και το σύν θη μα 
της Μα θη τιά δας. Γι’ αυ τό το λό γο δεν α πευ θύνε ται κα ταρ χήν 
σε α θλη τές  μα θη τές και οι ε πι δό σεις ή α κό μη και η γνώ ση ή 
μη ο ποιου δή πο τε α θλή μα τος δεν α πο τε λεί κρι τή ριο για τη δή
λω ση συμ με τοχής. Α πε να ντί ας, δί νο νται ε πι πλέ ον κί νη τρα για 
τη συμ με το χή σε μη δη μο φιλή α θλή μα τα, αλ λά και σε πρω το
πό ρες βιω μα τι κές δρά σεις, ε νι σχύ ο ντας έ τσι τον εκ παι δευ τι κό 
στό χο της ε πα φής με το και νού ριο και κά νο ντας α βί α στο βί ω
μα τη συμ με το χή.

Στη Μα θη τιά δα δί νε ται ι διαί τε ρη έμ φα ση στον τρόπο που 
διορ γα νώ νο νται τα α θλή μα τα. Οι ε γκα τα στά σεις, η δια δι κα σί α, 
οι διαιτη τές, ό λα εί ναι προ γραμ μα τι σμέ να να λει τουρ γούν σε 
υ ψη λά στά νταρ, τα οποί α συ νή θως βλέ που με μό νο σε με γά
λους α γώ νες (στους ο ποί ους ι σχύ ουν υ ψηλά χρη μα τι κά κί νη τρα 
τις πε ρισ σό τε ρες φο ρές). Οι μα θη τές εκ πλήσ σο νται ευχά ρι στα 

ό ταν βλέ πουν ό τι τό σος πο λύς 
κό σμος (εκ παι δευ τι κοί αλ λά ό χι 
μό νο) ερ γά στη κε α νι διο τε λώς για 
να τους προ σφέ ρει τα ί δια υ ψη λά 
στά νταρ, έ στω και αν αυ τοί δεν 
εί ναι με γά λοι α θλη τές και δε θα 
κερ δί σουν τί πο τε πα ρα πάνω α πό 
έ να μπρά βο και έ να με τάλ λιο. Τη 
στιγ μή που έ να παι δί, που δεν 
έ χει ασχο λη θεί με κά ποιο ά θλη μα 
π.χ. άρ ση βα ρών, βά λει τη στο λή 
του αρ σι βα ρί στα και α νε βεί στο 
πλα τό να κά νει την προ σπά θειά 
του (ό πως του έ δει ξε μό λις πριν 
λί γο κά ποιος ει δι κός του α θλή μα
τος), βά λει τη μα γνη σί α, σφί ξει τη 
ζώ νη (πράγμα τα που δε παί ζουν 

ση μα ντι κό ρό λο για τί τα κι λά εί ναι λί γα, αλ λά βο η θούν το παι δί 
να αι σθά νε ται σαν α θλη τής), τη στιγ μή ε κεί νη το παι δί φεύ γει 
α πό τον πραγ μα τι κό κό σμο και για λί γο ζει στον κό σμο της Μα
θη τιά δας. Στον κόσμο αυ τό δεν έ χει ση μα σί α τι εί σαι, ό,τι και 
να εί σαι, έ χεις την ευ και ρί α να κά νεις την προ σπά θειά σου και 
να αι σθά νε σαι πρω τα θλη τής μέ σα α πό αυ τήν. Αυ τές οι έν νοιες 
της συμ με το χής, της συ να δέλ φω σης και του σε βα σμού προς 
τον άλ λο εί ναι οι κυ ρί αρ χες που ε πι κρα τούν στον κό σμο της 
Μα θη τιά δας. Έ ναν κό σμο που θα τον ζή σου με και πά λι α πό 7 
έ ως 12 Μα ΐ ου 2010, στην Πρώ τη Σερ ρών. Να εί στε ό λοι ε κεί 
για να θαυ μά σε τε τη νε ο λαί α του τό που μας, μια νε ο λαί α που 
έχει τε ρά στιες δυ να τό τη τες και πά θος για α γώ να, αρ κεί να της 
δο θεί η ευ καιρί α να τις εκ φρά σει.   

Ed
it

o
r

ia
l

ΝΑΤΑΣΑ ΜΑΓΚΟΥ

Ο ΛΥΚΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; ΠΑΕΙ…ΧΑΛΑΣΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ!

101 ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 5-12 ΧΡΟΝΩΝ

Ο αφουγκρασμός είναι η βάση για κάθε μαθησιακή σχέση. Με την πράξη και το στο-
χασμό η μάθηση παίρνει σχήμα, και με την αναπαράσταση και την ανταλλαγή γίνεται 
γνώση και δεξιότητα.
Τα διαθεματικά παιχνίδια αυτής της βιωματικής προσέγγισης είναι χρήσιμα για καθη-
γητές φυσικής αγωγής, εκπαιδευτικούς, φοιτητές των ΤΕΦΑΑ, Παιδαγωγικών τμημά-
των, λογοθεραπευτές, εργασιοθεραπευτές, δασκάλους Ειδικής Αγωγής, γονείς και 
όποιον άλλο ασχολείται με παιδιά.
Τα παιχνίδια μπορούν να πραγματοποιηθούν στην τάξη, την αυλή, την αίθουσα γυ-
μναστικής, το εργαστήρι, το σπίτι.

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ:

- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
- ΠΑΤΡΟΝ

ISBN: 978-960-8183-79-7, ΣΕΛΙΔΕΣ: 232, ΕΚΔΟΣΗ: 2010

www.xristodoulidi.gr

Μια βιωματική προσέγγιση του εγγραμματισμού, των μαθηματικών
 και άλλων επιστημών μέσα από παιχνίδια ψυχοκινητικής αγωγής.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥ ΣΙΑ ΣΗ
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φυσική αγωγή
και αθλητισμός
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Εγγραφείτε συνδρομητές 
του επιστημονικού περιο-
δικού «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» που εκδίδει  
η Ε.Γ.Β.Ε. Ανανεώστε τη 
συνδρομή σας, όσοι είστε 
ήδη συνδρομητές

«Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός» Το επιστημονικό περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε.

Το 1ο  επιστημονικό περιοδικό του χώρου της Φυσικής  Αγωγής και του Αθλητισμού στην Ελλάδα. Εκδίδεται κάθε 3 μήνες και αποστέλλεται στους 
συνδρομητές του. Τιμή ετήσιας συνδρομής (4 τεύχη): 20 ΕΥΡΩ

Δελτίο Εγγραφής-Συνδρομής

ΕΠΩΝΥΜΟ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΟΝΟΜΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Τ.Κ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΚΙΝΗΤΟ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αποστείλατε το δελτίο αυτό στη Γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε., μαζί με την ταχυδρομική επιταγή των 20 Ευρώ, στην ταχυδρομική διεύθυνση
Πρ. Κορομηλά 51, τ.κ. 54622, Θεσσαλονίκη.  

ΕΚ
Δ

Ο
Σ

ΕΙ
Σ

Το πε ριο δι κό Φυ σι κή Αγω γή και Α θλη
τι σμός δέ χε ται ε ρευ νη τι κά άρ θρα σε 
ο ποια δή πο τε πε ριο χή της Φυ σι κής 
Α γω γής και της Α θλη τι κής Ε πι στή μης. 
Α πό 1–1–2009 η δια δι κα σί α υ ποβο λής 
των άρ θρων εί ναι μό νο η λε κτρο νι κή με 
α πευ θεί ας η λε κτρο νι κή υ πο βολή στον 
συ ντά κτη. Άρ θρα γί νο νται δε κτά για δη
μο σί ευ ση με την προ ϋ πό θε ση ό τι δεν 
έ χουν δη μο σιευ θεί ή έ χουν υ πο βλη θεί 
προς δη μο σί ευ ση σε άλ λο ε πιστη μο νι
κό πε ριο δι κό εί τε με ρι κώς, εί τε ο λι κώς. 
Το ε πι στη μο νι κό πε ριε χό μενο και νο
μι κά ζη τή μα τα σε σχέ ση με τα άρ θρα 
α πο τε λούν α πο κλει στι κή ευ θύνη των 
συγ γρα φέ ων. Ό λες οι ε ρευ νη τι κές ερ γα
σί ες και οι πε ρι πτω σια κές με λέτες που 
πραγ μα το ποιού νται σε ζώ α ή ά το μα θα 
πρέ πει να εί ναι σύμ φω νες με τη δή λω ση 
της συν θή κης του Ελ σίν κι (Declaration 
of Helsinki).

Για η λε κτρο νι κή υ πο βο λή το άρ θρο 
υ πο βάλ λε ται μέ σω η λεκτρο νι κού τα χυ
δρο μεί ου στο info@hellenicjsport.com. 
Στο site του ε πι στη μο νι κού πε ριο δι κού 
στη διεύ θυν ση www.hellenicjsport.
com, μπο ρεί τε να βρεί τε ό λες τις α πα
ραί τη τες πλη ρο φο ρί ες για τη διαδι κα
σί α υ πο βο λής άρ θρου, κα θώς και τις 
ο δηγί ες συγ γρα φής. Α πα ραί τη τη προ ϋ
πό θε ση της δη μοσί ευ σης ε νός άρ θρου 

εί ναι η υ πο γρα φή της Δήλω σης Με τα
βί βα σης Δι καιω μά των κα τά τη στιγ μή 
της υ πο βο λής του άρ θρου προς κρί ση. 
Το πε ριο δι κό δη μο σιεύ ει άρ θρα στην 
Ελ λη νι κή γλώσ σα (έ ντυ πη μορ φή) και 
στην Ελ λη νι κή και Αγ γλι κή γλώσ σα (η λε
κτρο νι κή μορ φή). Οι πε ρι λή ψεις στην 
Ελ λη νι κή γλώσ σα και οι ε κτε τα μένες πε
ρι λή ψεις ή άρθρα στην Αγ γλι κή γλώσ σα 
πα ρέ χο νται δω ρε άν μέ σω της η λε κτρο
νι κής σε λί δας του πε ριο δικού (www.
hellenicjsport.com).

Για την υ πο βο λή ε νός άρ θρου οι συγ
γρα φείς πλη ρώ νουν το πο σό των 30 Ευ
ρώ α νά άρθρο και λαμ βά νουν δω ρε άν 
συν δρο μή του πε ριο δι κού για έ να έτος 
(4 τεύ χη). Το πο σό πλη ρώ νε ται με την 
υπο βο λή του άρ θρου για κρί ση. Με τά 
την ο λο κλή ρω ση της δια δι κα σί ας κρί
σης και την έ γκρι ση για δη μο σί ευ ση 
του άρ θρου, θα πρέ πει να κα τα βλη θεί 
ε πι πλέ ον το ποσό των 35 ευ ρώ στον 
εκ δό τη και σε α ντάλ λαγ μα να πα ρα λαμ
βά νει πέ ντε τεύ χη α πό το τεύ χος του 
πε ριο δι κού στο ο ποί ο δη μο σιεύ τη κε το 
άρ θρο του, χω ρίς κα μί α άλ λη επι βά ρυν
ση. Η δια δι κα σί α πλη ρω μής γί νε ται με 
τα χυ δρο μι κή ε πι τα γή στις «ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ 
ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙΔΗ» (Κ. Μελε νί κου 22, 546 
35 Θεσ σα λο νί κη, τηλ. 2310  248486, fax: 
2310  248478) ή κα τά θε ση πλη ρω μής 

στον λο γα ρια σμό τρα πέ ζης με τα α κό
λου θα στοι χεί α: Ε θνι κή  Τρά πε ζα 223 / 
63568696. Ο κα τα θέ της πρέ πει να συ
μπλη ρώ νει στην αι τιο λό γη ση της α πό
δει ξης πλη ρω μής τα ε ξής στοι χεί α: Για 
το πε ριο δι κό Φυ σι κή Α γω γή και Α θλη τι
σμός και το ό νο μα του πρώ του συγ γρα
φέ α του άρ θρου.

Στο γρα φεί ο της Ε.Γ.Β.Ε. ή στις «ΕΚ ΔΟ
ΣΕΙΣ ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ» μπο ρούν, ε πί σης, 
να εγ γρα φούν συν δρο μη τές στο πε ριο
δι κό για την ε πι στη μονι κή  ε νη μέ ρω σή 
τους ό σοι ε πι θυ μούν να το λαμ βά νουν 
τα χυ δρο μι κά στη διεύθυν σή τους, α νε
ξάρ τη τα α πό το αν σκο πεύ ουν ή ό χι, να 
δη μο σιεύ σουν τώ ρα ή στο μέλ λον κά
ποιο άρ θρο τους. Η ε τή σια συν δρο μή 
α νέρ χε ται στο πο σό των 20 ευ ρώ και 
κα λύ πτει 4 τεύ χη. Οι συν δρο μη τές του 
πε ριο δι κού στην Ελ λά δα και στο εξω τε
ρι κό εί ναι πε ρισ σό τε ροι α πό χί λιοι.

Υπεύθυνος σύνταξης: Δρ. Ελευθέρι
ος Κέλλης. Βοηθοί Υπεύθυνοι σύντα-
ξης: Δρ. Νικόλαος Θεοδωράκης, Δρ. 
Συμεών Βλαχόπουλος. Επιστημονικός 
υπεύθυνος και Υπεύθυνος έκδοσης 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ε.Γ.Β.Ε.: Αθανάσιος Παπαγεωργίου
Πρόεδρος.  

Εγγραφείτεσυνδρομητέςτουεπιστημονικούπεριοδικού
«ΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗΚΑΙΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»πουεκδίδειηΕ.Γ.Β.Ε.
Ανανεώστετησυνδρομήσας,όσοιείστεήδησυνδρομητές
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Προθεσμία υποβολής των επιστημονικών ανα
κοινώσεων μέχρι 5 Μαρτίου 2010.

Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου    Ελ

λάδος 

Συνδιοργάνωση: Δήμος Θεσσαλονίκης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Ε.Γ.Β.Ε. Προξένου Κορομηλά 51
Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. & Φαξ: 2310 282512
www.egve.gr 

Α. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Το συ νέ δριο θα πε ρι λαμ βά νει: Ει δι κές ει ση γή
σεις - Ε λεύ θε ρες ανα κοι νώ σεις α πό ό λο το φά-
σμα της α θλη τι κής ε πι στή μης (προ φο ρι κές και 
α ναρτη μέ νες)  Στρογ γυ λές τρά πε ζες και Ε ξει
δι κευ μέ να Σε μι νά ρια και workshops.

Σ
Υ

Ν
ΕΔ

Ρ
Ιa 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής 

Αγωγής και αθλητισμού
19-21.3.2010

Ολυμπιακό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης

Γωνία οδών
 Γ΄ Σεπτεμβρίου και 
Αγίου Δημητρίου

Α γα πη τοί συ νά δελ φοι, 
oι προ ε τοι μα σί ες έ χουν ή δη ξε κι νή σει για τη διορ γά νω ση α πό την Έ νω ση Γυ μνα στών Βο ρεί ου 

Ελ λάδος του 13ου Διε θνούς Συ νε δρί ου Φυ σι κής Αγω γής και Α θλη τι σμού, που θα διε ξα χθεί στη Θεσ
σα λο νί κη α πό 19 έ ως 21 Μαρ τί ου του 2010. 

Ο έ γκαι ρος προ γραμ μα τι σμός του συ νε δρί ου μας, που διορ γα νώ νε ται πλέ ον σε ε τή σια βά ση, ε πι
τρέ πει και σε μας να προ σπα θή σου με και να πε τύ χου με καλύ τε ρο α πο τέ λε σμα και σε ό σους θέ λουν 
να το πα ρα κο λου θή σουν να μπο ρέ σουν να προ γραμ μα τί σουν με ά νε ση τη συμ με το χή τους, ε νώ σε 
ό σους ε πι θυ μούν να α να κοι νώ σουν κά ποια ε πι στη μο νι κή ερ γα σί α, δί νε ται έ να με γά λο χρο νι κό διά
στη μα για να προ ε τοι μα στούν και να στεί λουν έ γκαι ρα την ερ γα σί α τους μέ σα στα χρο νι κά πλαί σια 
που έ χει κα θο ρί σει η ορ γα νω τι κή ε πι τρο πή. 

Β. ΚΥ ΡΙΑ ΘΕ ΜΑ ΤΑ ΤΟΥ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟΥ:

ΣΤΡΟΓ ΓΥ ΛΕΣ ΤΡΑ ΠΕ ΖΕΣ: Στο πρό γραμ μα του συνε δρί ου έ χουν συ μπε ρι λη φθεί ή δη οι στρογ
γυ λές τρά πε ζες με την πα ρα κά τω θε μα το λο γί α. 

1)  Η Φυ σι κή Α γω γή στην Τρι το βάθ μια Εκ παί δευ ση. Προ βλή μα τα και Προο πτι κές. 
2)  Η Φυ σι κή Α γω γή στην Πρω το βάθ μια και Δευ τε ρο βάθ μια εκ παί δευ ση. Πως μπορεί να δο θεί 

νέ α διά στα ση στο μά θη μα.  
3)  Η Φυ σι κή Α γω γή στην Προ σχο λι κή Α γω γή. Μια ευ και ρί α για την ει σα γω γή νέ ων βά σε ων α νά

πτυ ξης της σχο λι κής φυ σι κής α γω γής και του α θλη τι σμού.    
4)  Α θλη τια τρι κή.
5)  Α θλη τι σμός Α να ψυ χής: Τά σεις και προ ο πτι κές. Στη στρογ γυλή τρά πε ζα θα α να πτυ χθούν τα 

πα ρα κά τω συ γκε κρι μέ να θέ μα τα.
α)  Ποιο εί ναι το Μέλ λον του Α θλη τι σμού Α να

ψυ χής στην Ελ λά δα;
β)  Ε πι χει ρη μα τι κό τη τα και Καινο το μί α στον 

Α θλη τι σμό Α να ψυ χής.
γ)  Κα τα να λω τι κή Συ μπε ρι φο ρά σε Δρα στη ριό

τη τες Ανα ψυ χής.
δ)  Α θλη τι κός Του ρι σμός.
6)  Α θλη τι σμός για Ά το μα με Α να πη ρί ες – Ει δι κή 

Φυ σι κή Α γωγή. Κι νη τι κή δρα στη ριό τη τα και 
ά το μα με α να πη ρί ες.  

7)  Διαι τη σί α ο μα δι κών α θλη μά των.
8) Δη μιουρ γι κή Γυ μνα στι κή – Ε φαρ μο γές στις μι κρές η λι κί ες.
9)  Έντα ξη Υπαί θριων Δραστη ριο τή των και Δρα στη ριο τή των Α να ψυ χής στη  Δι δα σκα λί α της 

Φυ σι κής Αγω γής σε Κω φούς και Βα ρή κο ους Μα θη τές. 

Τέ λος στο συ νέ δριο θα υ πάρ χουν ε νό τη τες που θα πε ρι λαμ βά νουν και τα πα ρα κά τω θέ μα τα 
της α θλη τι κής ε πι στή μης:

	Α θλη τι κή Ψυ χο λο γία.
	Ορ γά νω ση & Διοί κη ση του Α θλη τι σμού. Μάρ κε τιν γκ, Μά να τζμε ντ. 

	 Ορ γά νω ση γυ μνα στηρί ου, α θλη τι κές ε γκα τα στά
σεις & προ ϊ ό ντα.
	 Α θλη τι κή δια τρο φή. Ά σκη ση και δια τρο φή.
	 Ια τρι κή της ά θλη σης. Ά σκη ση και υ γεί α. 
	 Θέ μα τα Ερ γο φυ σιολο γί ας, Βιο κι νη τι κής – Βιο μη
χα νι κής, Βιο χη μεί ας, Φυ σιο λο γί ας και οι πρακτι κές τους 
ε φαρ μο γές. 
	 Γε νι κά και ει δι κά θέ μα τα προ πο νη τι κής α το μι κών 
και ο μα δι κών α θλη μά των.
	 Σύγ χρο νες τε χνο λογί ες στη Φυ σι κή Α γω γή και 

WORKSHOP:

Στο πλαί σια του συ νε δρί ου θα διε ξα χθεί και έ να 
ε ξει δικευ μέ νο workshop με τί τλο «Mind-Body 
Exercise», το ο ποί ο θα πε ρι λαμ βά νει:

• Θε ω ρη τι κή προ σέγ γι ση 
• Πρά ξη (mindbody stretch & bodyART)

Το workshop θα διαρ κέ σει 3 ώ ρες πε ρί που και 
θα γί νει πρώ τα θε ω ρί α πά νω στο συ γκε κρι μέ νο 
α ντι κεί με νο και κα τό πιν θα α κο λου θή σει πρά ξη. 
Θα υ πάρ ξει πε ριο ρι σμέ νος α ριθ μός συμ με τε χό
ντων με μά ξι μουμ τα 25 ά το μα. Η διε ξα γωγή του 
θα γί νει σε ξε χω ρι στό γυ μνα στ\ή ριο και η ποιό τη
τα του workshop θα εί ναι κορυ φαί α! Ό σοι το πα
ρα κο λου θή σουν θα πά ρουν ξε χω ρι στό πιστο-
ποι η τι κό πα ρα κο λού θη σης (α πό την ΕΓ ΒΕ) 
πά νω στο συ γκεκρι μέ νο α ντι κεί με νο. Το δι καί ω
μα συμ με το χής στο συ γκε κρι μέ νο workshop για 
ό λους τους με τέ χο ντες στο 13ο Διε θνές Συ νέ δριο 
της Ε.Γ.Β.Ε εί ναι 15 Ευ ρώ έ ως τις 20 / 2 / 2010 και 
20 Ευ ρώ α πό τις 21 / 2 / 2010. 
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στον α θλη τι σμό.
	Με τα πτυ χια κές σπου δές στην Ελ λά δα και στο ε ξω τε ρι κό.
	Ε παγ γελ μα τι κά δικαιώ μα τα των α πο φοί των των Τ.Ε.Φ.Α.Α.
	Α θλη τι κή Κοι νω νιολο γί α.
	Με τρή σεις και α ξιολό γη ση της φυ σι κής κα τά στα σης και των α θλη τι κών ε πι δό σε

ων.
	Υ πο στη ρι κτι κές επι στή μες στον α θλη τι σμό και τη Φυ σι κή Α γω γή.
	Ε ξει δι κευ μέ να σεμι νά ρια και workshops.

Γ. Ε ΠΙ ΣΤΗ ΜΟ ΝΙ ΚΕΣ Α ΝΑ ΚΟΙ ΝΩ ΣΕΙΣ (ΠΡΟ ΦΟ ΡΙ ΚΕΣ ΚΑΙ Α ΝΑΡ ΤΗΜΕ ΝΕΣ).

Θα κα λύ πτο νται τα πα ρα κά τω θέ μα τα της α θλη τι κής ε πι στήμης: Προ πο νη σιο λο
γί α, Κι νη τι κή μά θη ση, Κι νη τι κή α νά πτυ ξη, Α θλη τια τρι κή, Α θλη τι κή ψυ χο λο γί α, Βιο κι
νη τι κή  Βιο μη χα νι κή, Α θλη τι κή κοι νω νιο λο γί α, Αθλη τι κό δί καιο, Ει δι κή α γω γή, Ερ γο
φυ σιο λο γί α, Ι στο ρί α Φυ σι κής Α γω γής, Αθλη τι σμός για ό λους, Φι λο σο φί α του Α θλη τι
σμού, Ορ γά νω ση και Διοί κη ση του Α θλη τι σμού, Ά θλη ση και α να ψυ χή, Βιο χη μεί α της 
ά σκη σης, Α θλη τι σμός και Δια τρο φή, Δι δα κτι κή και θε ω ρί α της φυ σι κής α γω γής και 
του α θλη τι σμού, Ει δικά θέ μα τα δια φό ρων α θλη μά των, Χο ρός και Λα ο γρα φί α, Α θλη τι
κή τε χνο λο γί α, Φυ σιο θε ρα πεί α, Ντό πιν γκ, Με τρή σεις και α ξιο λό γη ση, Α ε ρό μπικ, Στα
τι στι κή, Φυ σιο λο γί α, Ερ γο με τρί α.

Δ. ΣΕ ΜΙ ΝΑ ΡΙΑ: 

Στα πλαί σια του 13ου Διε θνούς Συ νε δρί ου θα διε ξα χθούν και 4 ε ξει δι κευ μέ να σε
μι νά ρια:

1) Η με ρή σιο Σε μι νά ριο Προ πο νη-
τι κής Πο δο σφαί ρου: Το σε μι νά
ριο θα πε ρι λαμ βά νει θε ω ρη τι κό και 
πρα κτι κό μέ ρος στο γήπε δο. Το δι
καί ω μα συμ με το χής στο συ γκε κρι
μέ νο σε μι νά ριο για ό λους τους με
τέ χο ντες στο 13ο Διε θνές Συ νέ δριο 
της Ε.Γ.Β.Ε εί ναι 12 Ευ ρώ έ ως τις 20 
/ 2 / 2010 και 15 Ευ ρώ α πό τις 21 / 2 
/ 2010. Στους συμ με τέ χο ντες στο σε μι νά ριο θα δο θεί χω ρι στή βε βαί-
ω ση συμ με το χής. Το Σε μι νά ριο θα διε ξα χθεί το Σάβ βα το 20 Μαρ τί ου και 
χώ ρος διεξα γω γής θα εί ναι το Καυ τα ντζό γλειο Στά διο. Την η μέ ρα διε ξα γω γής 
του σε μινα ρί ου οι εγ γρα φές θα γί νο νται μέ χρι την ώ ρα έ ναρ ξης του σε μι να
ρί ου (η οποί α θα α να κοι νω θεί στο τε λι κό πρό γραμ μα που θα κυ κλο φο ρή σει 
στο συ νέ δριο) στη γραμ μα τεί α του συ νε δρί ου στο Ο λυ μπια κό Μου σεί ο.   

Το Σε μι νά ριο θα πε ρι λαμ βά νει:
Θε ω ρη τι κή Δι δα σκα λί α
	Κα νό νες δι δα σκα λί ας στο παι δι κό πο δό σφαι ρο
	Προ γραμ μα τι σμός και πε ριε χό μενα τε χνι κής και τα κτι κής
	Η φυ σι κή κα τά στα ση στις α να πτυξια κές η λι κί ες
	Με θο δο λο γί α βα σι κών αρ χών α μυντι κής και ε πι θε τι κής τα κτι κής σε υ πο ο μά

δες (δη μιουρ γί α χώ ρου, ε πι θε τικό βά θος, κά λυ ψη χώ ρου, κ.α.)

Προ πο νη τι κή ε ξά σκη ση στο γή πε δο – πρα κτι κή διδα σκα λί α
Θε μα το λο γί α τε χνι κής
	Ο δή γη μα της μπά λας – με θο δο λο γί α προ πό νη σης
	Συν δυα στι κές α σκή σεις τε χνι κής και α το μι κής τα κτι κής: Α το μι κή κα το χή της 

μπά λας – ντρί μπλα – δι πλή με τα βί βα ση (12).
Θε μα το λο γί α τακτι κής
	Δι δα σκα λί α της δια τήρη σης της μπά λας – κλι μά κω ση δι δα σκα λί ας 
	Εκ μά θη ση βα σι κών αρ χών ά μυ νας και ε πί θε σης μέ σα α πό τα κτι κή υ πο ο μά

δων (2 Vs 0, 2 Vs 1, 2 Vs 2, 3 Vs 2, 3 Vs 3, 2 
Vs 2+1, 3 Vs 3+1).

Διάρ κεια θε ωρη τι κού μέ ρους: 3 ώ ρες, 
Διάρ κεια Πρα κτικού μέ ρους: 4 ώ ρες πε ρί που

2)  Η με ρή σιο Σε μι νά ριο Προ πο νη τι κής 
Μπά σκετ: Το σε μι νά ριο θα πε ρι λαμ βά νει 
θε ω ρητι κό και πρα κτι κό μέ ρος στο γή πε
δο. Το δι καί ω μα συμ με το χής στο συ γκε

κριμέ νο σε μι νά ριο για ό λους τους με τέ χο ντες στο 13ο 
Διε θνές Συ νέ δριο της Ε.Γ.Β.Ε εί ναι 12 Ευ ρώ έ ως τις 20 
/ 2 / 2010 και 15 Ευ ρώ α πό τις 21 / 2 / 2010. Στους 
συμ με τέ χο ντες στο σε μι νά ριο θα δο θεί χω ριστή 
βε βαί ω ση συμ με το χής. Το Σε μι νά ριο θα διε ξα χθεί το 
Σάβ βα το 20 Μαρ τί ου και χώ ρος διε ξα γω γής θα εί ναι το 
Πα νε πι στη μια κό Γυ μναστή ριο (α πέ να ντι α πό το Ο λυ
μπια κό Μου σεί ο). Την η μέ ρα διε ξα γω γής του σε μινα
ρί ου οι εγ γρα φές θα γί νο νται μέ χρι την ώ ρα έ ναρ ξης 
του σε μι να ρί ου (η ο ποί α θα α να κοι νω θεί στο τε λι κό 
πρό γραμ μα που θα κυ κλο φο ρή σει στο συ νέ δριο) στη 
γραμ μα τεί α του συ νε δρί ου στο Ο λυ μπια κό Μου σεί ο.   

Το Σε μι νά ριο θα πε ρι λαμ βά νει:
 Θε ω ρη τι κή προ σέγγι ση των βα σι κών δε ξιο τή των και κι νή

σε ων της κα λα θο σφαί ρι σης στις α ναπτυ ξια κές η λι κί ες 8  12 
και 12  16 ε τών.

Η πρα κτι κή ε φαρ μο γή θα πε ρι λαμ βά νει:
 Η λι κια κό ε πί πε δο 8  12 ε τών:
 1) Θε α τρι κή και παι γνιώ δης δρα στη ριό τη τα.
 2) Ε ξοι κεί ω ση, μύ η ση και γνω ρι μί α με τις βα σι κές δε ξιό τη

τες και κι νή σεις της α το μι κής τε χνι κής. 
 Η λι κια κό ε πί πε δο 12  16 ε τών:
 1) Συν δυα στι κή και συ νερ γα τι κή ε φαρ μο γή της α το μι κής 

τε χνι κής.

3)  Η με ρή σιο Σε μι νά ριο Προ πο νη τι κής Χει ρο σφαί ρι σης: 
Το σε μι νά ριο θα πε ρι λαμ βάνει θε ω ρη τι κό και πρα κτι κό μέ
ρος στο γή πε δο. Το 
δι καί ω μα συμ με το
χής στο συ γκε κρι
μέ νο σε μι νά ριο για 
ό λους τους με τέ χο
ντες στο 13ο Διε θνές 
Συ νέ δριο της Ε.Γ.Β.Ε 
εί ναι 12 Ευ ρώ έ ως τις 
20 / 2 / 2010 και 15 Ευ ρώ α πό τις 21 / 2 / 2010. Στους συμ-
με τέ χο ντες στο σε μι νά ριο θα δο θεί χω ρι στή βε βαί ω-
ση συμ με το χής. Το Σε μι νά ριο θα διε ξαχθεί το Σάβ βα το 20 
Μαρ τί ου και χώ ρος διε ξα γω γής θα εί ναι το Πα νε πι στη μιακό 
Γυ μνα στή ριο (α πέ να ντι α πό το Ο λυ μπια κό Μου σεί ο). Την 
η μέ ρα διε ξα γω γής του σε μι να ρί ου οι εγ γρα φές θα γί νο νται 
μέ χρι την ώ ρα έ ναρ ξης του σε μι να ρίου (η ο ποί α θα α να
κοι νω θεί στο τε λι κό πρό γραμ μα που θα κυ κλο φο ρή σει στο 
συ νέ δριο) στη γραμ μα τεί α του συ νε δρί ου στο Ο λυ μπια κό 
Μου σεί ο. 

Το Σε μι νά ριο υ πό τον γε νι κό τί τλο 

«Α πό το παι χνί δι ……. στο παι χνί δι» θα πε ρι λαμ βά νει:

ΘΕ Ω ΡΗ ΤΙ ΚΗ ΔΙ ΔΑ ΣΚΑ ΛΙΑ
 Βα σι κοί κα νό νες παι διάς. 
 Δια χω ρι σμός η λι κια κών κα τη γο ριών.
 Με θο δο λο γί α και πε ριε χό με να προ πό νη σης (α το μι κής 

τε χνι κής  τακτι κής).
 Τα κτι κή τμή μα τος: Θέ σεις παι χνι διού (ά μυ να – ε πί θε

ση). 
 VIDEO: πα ρου σί α ση α γώ νων.

ΠΡΑ ΚΤΙ ΚΗ ΔΙ ΔΑ ΣΚΑ ΛΙΑ

ΘΕ ΜΑ ΤΟ ΛΟΓΙΑ ΤΕ ΧΝΙ ΚΗΣ
 Ει σα γω γι κά παι χνί δια (κι νη τι κά παι χνί δια).
 Με θο δο λο γί α προ πό νη σης Τε χνι κής.
 Συν δυα στι κές α σκή σεις α το μι κής τε χνι κής και τα κτι κής:                         
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Σ
Υ

Ν
ΕΔ

Ρ
Ιa

 Βα σι κή ε πι θε τι κή θέ ση  Κρά τη μα μπά λας  Υ πο δο χή μπά λας
 Με τα βί βα ση μπά λας (πά σες)  Ντρί πλα – Σουτ
 Προ σποί η ση 
 Ά μυ να (με τα κι νή σεις – μαρ κά ρι σμα α ντι πά λου)
 Τερ μα το φύ λα κας (Βα σι κές θέ σεις – Με τα κι νή σεις – Α πο κρού

σεις) 

ΘΕ ΜΑ ΤΟ ΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙ ΚΗΣ
 Βα σι κές Α μυ ντι κές θέ σεις: α το μι κής τα κτι κής & τα κτι κής τμή μα

τος για την Ά μυ να ζώ νης
 Βα σι κές Ε πι θε τι κές θέ σεις: α το μι κή τα κτι κή τμή ματος
 Παι χνί δι (6Vs6)
 Ε λεύ θε ρο παιχνί δι
 Κα τευ θυ νό με νο παι χνί δι

4)  Σε μι νά ριο Ψυ χο κι νη τι κής Α γω γής: Το σε μι νά ριο θα πε ρι λαμ
βά νει θε ω ρη τι κό και βιω μα τι κό μέ ρος, με δια θε μα τικά παι χνί δια 
εγ γραμ μα τι σμού, μα θη μα τι κών και άλ λων ε πι στη μών. Εμ ψυ χώ
τρια: Να τά σα Μά γκου. Η πα ρα κο λού θη ση του συ γκε κρι μέ νου 
σε μι να ρί ου για 
ό λους τους με
τέ χο ντες στο 13ο 
Διε θνές Συνέ δριο 
της Ε.Γ.Β.Ε εί ναι 
δω ρε άν. Στους 
συμ με τέ χο ντες 
στο σε μι νά ριο 
θα δο θεί χω ρι-
στή Βε βαί ω ση 
συμ με το χής. Χο ρη γός του σε μι να ρί ου εί ναι οι «Εκ δόσεις Χρι
στο δου λί δη». Το Σε μι νά ριο θα διε ξα χθεί την Κυ ρια κή 21 Μαρ τί
ου και χώ ρος διε ξα γω γής θα εί ναι το Ο λυ μπια κό Μου σεί ο.

Για ό λα τα σε μι νά ρια θα υ πάρ χουν ει δι κά δελ τί α συμ με το χής στο 
γρα φεί ο της Ε.Γ.Β.Ε. και στη γραμ ματεί α του συ νε δρί ου κα τά τις η μέ ρες 
διε ξα γω γής του. Η έ γκαι ρη δή λω ση συμ με το χής α πό ό σους θε λή σουν 
να τα πα ρα κο λου θή σουν, θα μας διευ κο λύ νει στην κα λύ τε ρη ορ γά νω σή 
τους.

Ε. ΣΥΜ ΜΕ ΤE ΧΟ ΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥ ΝE ΔΡΙΟ:

Στο ε πι στη μο νι κό πρό γραμ μα του Συ νε δρί ου θα συμ με τέ χουν προ σκε
κλη μέ νοι ει δι κοί ε πι στή μο νες της Φυ σι κής Α γω γής και του Α θλη τι σμού, 
αθλη τί α τροι, α θλη τι κοί ψυ χο λό γοι, α θλη τι κοί μά να τζερ ς, προ πο νη τές, 
κλπ. Κορυ φαί ες α θλη τι κές προ σω πι κό τη τες θα κλη θούν να συμ με τά
σχουν τό σο στο επι στη μο νι κό μέ ρος, ό σο και στις υ πό λοι πες εκ δη λώ
σεις του συ νε δρί ου. Ε πίση μες γλώσ σες του συ νε δρί ου εί ναι τα Ελ λη νι κά 
και τα Αγ γλι κά και θα υ πάρ χει ταυ τό χρο νη διερ μη νεί α. 

ΣΤ. ΚΑΙ ΝΟ ΤΟ ΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥ ΝΕ ΧΙ ΖΟ ΝΤΑΙ ΣΤΟ 13ο ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ-
ΔΡΙΟ ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ & Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ: 

1) Η ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΔΙ ΚΗΣ Ε ΝΟ ΤΗ ΤΑΣ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΣΤΗ ΜΟ ΝΙ ΚΕΣ ΑΝΑ-
ΚΟΙ ΝΩ ΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓ ΓΛΙ ΚΗ ΓΛΩΣ ΣΑ.

Η Ορ γα νω τι κή Ε πι τροπή του 13ου Διε θνούς Συ νε δρί ου Φυ σι κής Αγω
γής και Α θλη τι σμού, με τά την ε πι τυ χη μέ νη ε φαρ μο γή στο 10ο, 11ο και 
12ο Συ νέ δριο της ει δι κής ε νό τη τας για ξε νό γλωσσες ε πι στη μο νι κές α να
κοι νώ σεις και  προ κει μέ νου να: 

α)  α ντα πο κρι θεί στο χα ρα κτή ρα του Συ νε δρί ου, 
β)  προ σελ κύ σει συμ με το χές ε πι στη μό νων α πό το ε ξω τε ρι κό, οι ο ποί οι 

θα ε πιθυ μού σαν να α να κοι νώ σουν το ε ρευ νη τι κό τους έρ γο χω ρίς η 
γλώσ σα να α πο τελεί φραγ μό και 

γ)  να διευ κο λύ νει τους συ να δέλ φους μας α πό το ε σω τε ρι κό, οι ο ποί οι 
θα ε πιθυ μού σαν η α να κοί νω σή τους στο Συ νέ δριο να α πο τε λέ σει 
δια πι στευ τή ριο για διε θνή ε ξέ λι ξη και πο ρεί α, α πο φά σι σε να κα

θιε ρώ σει πλέ ον την ει δι κή ε νό τη τα στον Το μέ α των Ε πι στημο νι κών 
Α να κοι νώ σε ων για ξε νό γλωσ σες πα ρου σιά σεις ερ γα σιών.

Προ ϋ πο θέ σεις  α να γκαί ες συν θή κες:

Ε πί ση μη ξέ νη γλώσ σα της ε νότη τας εί ναι η αγ γλι κή.

• Οι ξε νό γλωσ σες α να κοι νώσεις θα γί νο νται σε αυ τή (υ πο βο λή πε ρί
λη ψης, στοι χεί α ε ρευ νη τού/ών κοκ).

• Η πα ρου σί α ση (προ φο ρι κό κομ μά τι και δια φά νειες) θα γί νουν στην 
αγ γλι κή, ό πως και η συ ζή τη ση με το ακρο α τή ριο (και ο συ ντο νι σμός 
της ε νό τη τας).

• Ό λες οι α να κοι νώ σεις (α σχέ τως ε πι στη μο νι κού πε δί ου) θα γί νουν 
στην ί δια ε νό τη τα, έ ως ό του ο α ριθ μός τους ε πι τρέ πει την πε ραι τέ
ρω κα τη γο ριο ποί η σή τους και δη μιουρ γί α περισ σο τέ ρων της μί ας 
ξε νό γλωσ σων ε νο τή των.

• Στο έ ντυ πο των πε ρι λή ψε ων των ε πι στη μο νι κών α να κοι νώ σε ων του 
συ νε δρί ου θα υ πάρ χει ει δι κό τμή μα, ό που θα συ μπε ρι λαμ βά νο νται 
ό λες οι ξε νό γλωσ σες α να κοι νώ σεις.

• Α ντί στοι χα ι σχύ ουν και για τις α ναρ τη μέ νες α να κοι νώ σεις (posters).
• Η πα ρε χό με νη α πό την ΕΓ ΒΕ βε βαί ω ση πα ρου σί α σης της ε πι στη μο

νι κής ερ γα σί ας θα εί ναι γραμ μέ νη στην αγ γλι κή.

2) ΔΥ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΑ Υ ΠΟ ΒΟ ΛΗΣ Ο ΛΟ ΚΛΗ ΡΩΝ ΕΡ ΓΑ ΣΙΩΝ (FULL PAPER).
Στο 13ο Συ νέ δριο θα υ πάρ ξει η δυ να τό τη τα να υ πο βλη θούν και 

ο λόκλη ρες ερ γα σί ες (full paper), οι ο ποί ες ε φό σον κρι θούν και γί νουν 
δεκτές α πό την Ε πι στη μο νι κή Ε πι τρο πή και κα τα βά λουν το δι καί ω μα 
συμ με τοχής, θα δη μο σιευ θούν ο λό κλη ρες στο έ ντυ πο των πε ρι λή ψε ων 
των ερ γα σιών του 13ου Συ νε δρί ου. Η πα ρου σί α ση ό σων ερ γα σιών αυ τού 
του τύ που ε γκρι θούν θα γί νει εί τε σε ει δι κή ε νό τη τα, εί τε στην αντί στοι
χη θε μα τι κή ε νό τη τα που θα πα ρου σια στούν και οι υ πό λοι πες ερ γα σίες, 
θα έ χουν δε μέ γι στη διάρ κεια πα ρου σί α σης τα 20 λε πτά. Το πο σό συμ
με το χής για κά θε τέ τοια ερ γα σί α εί ναι 100 Ευ ρώ. Οι ο δη γί ες και οι προ
ϋ πο θέ σεις υ ποβο λής ερ γα σί ας εί ναι ί διες με αυ τές του ε πι στη μο νι κού 
πε ριο δι κού της Ε.Γ.Β.Ε. και υ πάρ χουν α να λυ τι κά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στη 
διεύ θυν ση www.egve.gr και σε γε νι κές γραμ μές οι συγ γρα φείς πρέ πει 
να γνω ρί ζουν ό τι θα πρέ πει να α κο λου θή σουν τις προ δια γρα φές που 
κα θο ρί ζο νται α πό το APA 4 και με τα γε νέ στε ρα. Οι ερ γα σί ες δεν θα πρέ
πει να υ περ βαί νουν τις 8 δα κτυ λο γρα φη μέ νες σε λί δες (μο νό διά στη μα, 
10 cpi, Arial). Οι ερ γα σί ες θα υ πο βάλ λο νται στη γραμ μα τεί α της Ε.Γ.Β.Ε. 
όπως και ό λες οι υ πό λοι πες για το συ νέ δριο και θα πρέ πει α πα ραι τή τως 
ε φό σον δεν υ πο βλη θούν μέ σω δια δι κτύ ου, να συ νο δεύ ο νται α πό δι σκέ
τα και 3 α ντίγρα φα (τα δύ ο α πό αυ τά μό νο με τον τί τλο της ερ γα σί ας, 
χω ρίς τα ο νό μα τα του συγ γρα φέ α ή των συγ γρα φέ ων). Προ θε σμί α υ πο
βο λής αυ τών των ερ γα σιών μέ χρι 5 / 3 / 2010.      

3) ΧΩ ΡΙ ΣΤΕΣ Ε ΝΟ ΤΗ ΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ε ΡΕΥ ΝΗ ΤΙ ΚΕΣ ΕΡ ΓΑ ΣΙΕΣ.
Στα πλαί σια της ποιο τι κής α να βάθ μι σης του συ νε δρί ου η ε πι στημο

νι κή και η ορ γα νω τι κή ε πι τρο πή α πο φά σι σαν ό λες οι ε ρευ νη τι κές ερ γα
σίες να συ μπε ρι λη φθούν και να πα ρου σια στούν σε ξε χω ρι στές ε νό τη τες 
στις οποί ες θα πε ρι λαμ βά νο νται μό νο ε ρευ νη τι κές ερ γα σί ες, πράγ μα το 
ο ποί ο θα ισχύ σει και για το έ ντυ πο των πε ρι λή ψε ων των ε πι στη μο νι κών 
α να κοι νώ σε ων, ε νώ και στη βε βαί ω ση που θα χο ρη γεί η ορ γα νω τι κή 
ε πι τρο πή ως α πο δει κτι κό πα ρου σί α σης της ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας θα 
υ πάρ χει σχε τι κή α να φο ρά.   

4) ΒΡΑ ΒΕΥ ΣΗ ΚΑ ΛΥ ΤΕ ΡΟΥ POSTER.

Η κα λύ τε ρη α ναρ τη μέ νη α να κοί νω ση (poster) θα α να δει χθεί α πό τη 
μι κτή ε πι τρο πή α πό μέ λη της ε πι στη μο νι κής και της ορ γα νω τι κής ε πι
τρο πής, στην ο ποί α γίνε ται και η πα ρου σί α ση των poster. Στο κα λύ τε ρο 
poster θα α πο νε μη θεί ει δι κό δί πλω μα για τη βρά βευ ση και στον πρώ το 
συγ γρα φέ α της α να κοί νω σης θα δο θούν 2 χρό νια δω ρε άν συν δρο μές 
για το ε πι στη μο νι κό πε ριο δι κό της Ε.Γ.Β.Ε. «Φυ σι κή Α γω γή & Α θλη τι
σμός». 
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Ζ. ΕΙ ΔΙ ΚΕΣ ΠΑ ΡΟ ΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΟΥΣ
Ό λοι οι σύ νε δροι που θα συμ με τά σχουν στο 

13ο Διε θνές Συ νέδριο θα δι καιού νται δω ρε άν εί
σο δο στις εκ θέ σεις του Ο λυ μπια κού Μου σεί ου, 
μό νο με την ε πί δει ξη της κάρ τας συ νέ δρου. Η 
δω ρε άν εί σο δος α φο ρά την Παρα σκευ ή 19 / 3 / 
2010 α πό τις 14:00 έ ως τις 17:00, το Σάβ βα το 20 / 
3 / 2010 α πό τις 10:00 έ ως τις 14:00 και την Κυρια
κή 21 / 3 / 2010 α πό τις 10:00 έ ως τις 14:00. 

Ε πί σης, ό λοι οι σύ νε δροι που θα συμ με τά
σχουν στο 13ο Διε θνές Συ νέ δριο θα μπο ρούν 
να χρη σιμο ποι ή σουν τα παρ κιν γκ του Καυ τα
ντζο γλεί ου Στα δί ου και τις τρεις η μέ ρες. Μό νο 
για την Πα ρα σκευ ή 19 / 3 θα εί ναι α πα ραί τη τη η 
ε πί δει ξη της κάρ τας συ νέδρου για να ε πι τρα πεί 
η εί σο δος. 

Η. ΔΙΑ ΜΟ ΝΗ:
Τέσ σε ρις ε ξαι ρετι κές προ τά σεις για τη δια

μο νή ό σων συ νέ δρων έλ θουν στη Θεσ σα λο νί κη 
για την πα ρα κο λού θη ση του συ νε δρί ου της ΕΓ ΒΕ 
αλ λά και για τους συ νο δούς τους έ χει ε πε ξερ γα
στεί η ΕΓ ΒΕ. 

Η μί α πρό τα ση α φο ρά το Grand Hotel Palace 
(ξε νο δο χεί ο 5 α στέ ρων), η άλ λη το ξε νο δο χεί ο 
ABC στην ο δό Αγ γε λά κη κο ντά στο χώ ρο διε
ξαγω γής του συ νε δρί ου, η τρί τη το ξε νο δο χεί ο 
AVALON στην πε ριο χή του α ε ρο δρομί ου και 
η τέ ταρ τη το ξε νο δο χεί ο QUEEN OLGA HOTEL 
στην ο δό Βα σι λίσ σης Όλ γας ε πί σης κο ντά στο 
κέ ντρο της πό λης και με προ σι τές τι μές.  

Η κρά τη ση και η πλη ρω μή γί νε ται απ’ ευ θεί
ας στα ξε νο δοχεί α α πό τους εν δια φε ρό με νους. 
Εί ναι ευ νό η το ό τι η έ γκαι ρη πραγ μα το ποί ηση 
των κρα τή σε ων διευ κο λύ νει και τα ξε νο δο χεί α 
και ε ξα σφα λί ζει τη δια θεσι μό τη τα των δω μα τί ων 
σε αυ τές τις τι μές.      

GRAND HOTEL PALACE, ΤΗΛ: 2310 – 549000, 
2310 – 549049 FAX: 2310 – 549149. E – mail: 
reservations@grandhotelpalace.gr  

Τι μές δω μα τί ων : Deluxe Μο νό κλι νο 100 BB, 
Deluxe Δί κλι νο 115 BB

Οι πα ρα πά νω τι μές εί ναι α νά δω μά τιο α νά 
η μέ ρα και συ μπε ρι λαμβά νουν πλού σιο πρω ι
νό σε α με ρι κά νι κου τύ που μπου φέ, ό λους τους 
φό ρους κα θώς και ε λεύ θε ρη χρή ση της πι σί νας, 
της σά ου νας, και του γυ μνα στη ρί ου του ξε νο δο
χεί ου. Ε πι πλέ ον πα ρο χές: Ελεύ θε ρη χρή ση του 
shuttle bus 19 θέ σε ων για τις με τα κι νή σεις των 
πε λα τών α πό και προς το κέ ντρο της πό λης. Φυ
λασ σό με νο parking 100 θέ σε ων προς 10 Ευ ρώ 
η με ρη σί ως. Υ παί θριος χώ ρος στάθ μευ σης 300 
θέ σε ων στον πε ρι βάλ λο ντα χώ ρο του ξε νο δο
χεί ου χω ρίς χρέ ω ση. 

HOTEL abc, ΤΗΛ: 2310 – 265421, FAX: 2310 
 276542
Τι μές δω μα τί ων: Μο νό κλι νο: 65 Ε, Δί κλι νο: 85 Ε

Στις τι μές πε ρι λαμ βά νο νται τα πρω ι νά σε 
πλου σιό τα το μπου φέ και ό λοι οι φό ροι. Για την 
ε πι βε βαί ω ση της κρά τη σης οι εν δια φε ρό με νοι 
πρέ πει να α πο στεί λουν φαξ (+302310276542) 
ή email (info@hotelabc.gr) α να γρά φο ντας τον 

κω δι κό: GYM (με αγ γλι κούς χα ρα κτή ρες) και ό τι 
πρό κει ται για το 13ο ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ ΦΥ ΣΙ
ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ και Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ, τύ πο δω μα τί ου, 
α κρι βείς η με ρο μη νί ες ά φι ξης και ανα χώ ρη σης 
κα θώς και τον α ριθ μό μιας πι στω τι κής κάρ τας 
(α πα ραί τη τη η η μερο μη νί α λή ξης) και θα τους 
α πο στα λεί α νά λο γη ε πι βε βαί ω ση σύμ φω να με 
τη δια θε σι μό τη τα του ξε νο δο χεί ου. 

AVALON HOTEL, Airport Area 
Thessaloniki,P.O.Box 60191 Thermi Thessaloniki, 
Tel: +0030 2310462700, Fax: +0030 2310
463898, eMail: sales@avalonhotel.gr  
url: www.avalohotel.gr

Τι μές δω μα τί ων: Μο νό κλι νο: 75 Ευ ρώ (για 
πε ρισ σό τε ρες α πό 2 δια νυ κτε ρεύ σεις η τι μή εί
ναι 65 Ευρώ). Δί κλι νο: 85 Ευ ρώ (για πε ρισ σό τε ρες 
α πό 2 δια νυ κτε ρεύ σεις η τι μή εί ναι 75 Ευ ρώ). 

Οι πα ρα πά νω τι μές εί ναι α νά δω μά τιο α νά 
η μέ ρα και συ μπε ρι λαμ βά νουν πρω ι νό. 

QUEEN OLGA HOTEL, 44, Vasilissis Olgas st, Tel. 
+30 2310 824 621, Fax. +30 2310 868 581, web 
site: www.queenolga.gr, 
Email: info@queenolga.gr, 
for reservations: reservations@queenolga.gr
Τι μές δω μα τί ων: Μο νό κλι νο: 50 Ε, Δί κλι νο: 70 Ε, 
Τρί κλι νο: 90 Ε
Οι πα ρα πά νω τι μές εί ναι α νά δω μά τιο α νά 
η μέ ρα και συ μπε ρι λαμ βά νουν πρω ινό. Κρα τή
σεις μπο ρούν να γί νο νται και μέ σω του email: 
reservations@queenolga.gr

ΓΕ ΝΙ ΚΕΣ Ο ΔΗ ΓΙΕΣ - ΠΛΗ ΡΟ ΦΟ ΡΙΕΣ
1.  Οι πε ρι λή ψεις των ε πι στη μο νι κών α να κοι νώ σε ων 

(προ φο ρι κών και αναρ τη μέ νων) πρέ πει να α πο
στα λούν μέ χρι 5 Μαρ τί ου 2010 εί τε στη διεύ θυν ση 
της Ε.Γ.Β.Ε. (Προ ξέ νου Κο ρο μη λά 51, 54622 Θεσ
σα λο νί κη, τηλ. και φαξ 2310 / 282512), εί τε η λε
κτρο νικά στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (egymve@hol.
gr) ως ε πι συ να πτό με νο έγ γρα φο του word και θα 
γί νο νται δε κτές με τά α πό την κρίση τους α πό την 
Ε πι στη μο νι κή Ε πι τρο πή. Στην πε ρί πτω ση η λε κτρο
νι κής υ ποβο λής πρέ πει η ερ γα σί α να συ νο δεύ ε ται 
α πα ραί τη τα και α πό το Δελ τί ο Συμ μετο χής – Υ πο
βο λής ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας στο συ νέ δριο 
(φόρ μα υ πο βο λής), την ο ποί α μπο ρεί τε να βρεί
τε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.
gr. Οι ερ γα σί ες θα α πο στέλ λο νται για κρί ση στην 
Ε πι στη μο νι κή Ε πι τρο πή του συ νε δρί ου, μό νο με τά 
την κα τα βο λή του δι καιώ μα τος συμ με το χής στο 
συ νέ δριο α πό τον συγ γρα φέ α ή τους συγ γρα φείς. 
Κα μί α ερ γα σί α δεν θα α πο στέλ λε ται για κρί ση ε άν 
δεν έ χει κα τα βλη θεί το δι καί ω μα συμ με το χής. Σε 
πε ρί πτω ση απόρ ρι ψης πε ρί λη ψης ερ γα σί ας α πό 
την Ε πι στη μο νι κή Ε πι τρο πή, το δι καί ω μα συμ με το
χής δεν ε πι στρέ φε ται. Μπο ρεί ό μως, να ε πα νυ πο
βλη θεί η πε ρί λη ψη με τυ χόν διορ θώ σεις, χω ρίς κα
τα βο λή εκ νέ ου του δι καιώ μα τος συμ με το χής και 
ε φό σον δεν έ χει πα ρέλ θει η κα τα λη κτι κή η με ρο
μη νί α υ πο βο λής πε ρι λή ψε ων. Α κό μα, εί ναι δυ να τό 
να χρη σι μο ποι η θεί το πο σό που κα τε βλή θη ως 
δι καί ω μα συμ με το χής, σε πε ρί πτω ση α πόρ ρι ψης, 
για την πα ρα κο λού θη ση α πλώς του συ νεδρί ου 
ή και για την υ πο βο λή άλ λης πε ρί λη ψης α πό τον 
ί διο ή τους ί διους συγγρα φείς, ε φό σον δεν έ χει πα
ρέλ θει η κα τα λη κτι κή η με ρο μη νί α υ πο βο λής περι
λή ψε ων. Ε φι στά ται η προ σο χή των συγ γρα φέ ων 
που θα υ πο βάλ λουν ερ γα σί ες που θα ε γκρι θούν, 
στην υ πο χρέ ω σή τους να πραγ μα το ποι ή σουν 
την α να κοί νω σή τους στο συ νέ δριο (σε πε ρί πτω
ση προ φο ρι κής), ή να α ναρ τή σουν το poster (σε 
πε ρί πτω ση α ναρ τη μέ νης α να κοί νω σης) και να το 

πα ρου σιά σουν στην ει δι κή συ νε δρί α που θα γί νει 
γι’ αυ τό το λόγο, στο κοι νό και στη μι κτή ε πι τρο πή 
(α πό μέ λη της ε πι στη μο νι κής και της ορ γα νω τι κής 
ε πι τρο πής). Σε πε ρί πτω ση μη πα ρου σί α σης της 
α να κοι νώ σε ως, τους ε νη με ρώ νου με ό τι, η μορ φή 
του ε ντύ που των πε ρι λή ψε ων και του προ γράμ μα
τος των α να κοι νώ σε ων που θα δια νε μη θεί στο συ
νέ δριο δεν θα συ νι στά α πο δεικτι κό πα ρου σί α σης 
ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας. Το πο σό που πρέ πει να 
κα τα βληθεί ως δι καί ω μα συμ με το χής με την υ πο
βο λή πε ρί λη ψης ε πι στη μο νι κής α να κοί νω σης, δια
φέ ρει αν ο συγ γρα φέ ας εί ναι έ νας ή αν υ πάρ χουν 
πε ρισ σό τε ροι συγ γρα φείς. Α να λυ τι κές πλη ρο φο ρί
ες για αυ τή την πε ρί πτω ση υ πάρ χουν στο δελ τί ο 
συμ με το χής. Η κα τα βο λή του δι καιώ μα τος συμ
με το χής α ντι στοι χεί σε μί α ερ γα σί α. Σε πε ρί πτω
ση υ πο βο λής πε ρισ σο τέ ρων α πό μί α πε ρι λή ψε ων 
α πό τον ί διο ή τους ί διους συγ γρα φείς, θα πρέ πει 
να κα τα βλη θούν α ντί στοι χα δικαιώ μα τα συμ με το
χής με τον α ριθ μό των πε ρι λή ψε ων των ερ γα σιών 
που υ πο βάλλο νται.

2.  Το πο σό συμ με το χής πε ρι λαμ βά νει την πα ρα κο
λού θη ση του συ νε δρί ου, τη βεβαί ω ση πα ρα κο
λού θη σης, τη συμ με το χή στις κοι νω νι κές εκ δη λώ
σεις και την πα ρο χή του υ λι κού του συ νε δρί ου.  

3.  Στις πα ρου σιά σεις των ε πι στη μο νι κών α να κοι νώ
σε ων ε πι τρέ πε ται η εί σοδος σε ό λους τους συ νέ
δρους.

4.  Ό λες οι πε ρι λή ψεις των ε πι στη μο νι κών α να κοι νώ
σε ων (προ φο ρι κών και α ναρτη μέ νων) θα δη μο
σιευ θούν στο ει δι κό έ ντυ πο του προ γράμ μα τος, 
που θα διανε μη θεί πριν την έ ναρ ξη του συ νε δρί ου 
στους συ νέ δρους.

5.  Θα γί νουν οι α πα ραί τη τες ε νέρ γειες για τη χο ρή
γη ση ά δειας α πό το Υ πουρ γεί ο Παι δεί ας, ό πως και 
στα προ η γού με να συ νέ δριά μας, (την Πα ρα σκευ ή 
19/3/2010) στους Κ.Φ.Α. της Πρω το βάθ μιας και 
Δευ τε ρο βάθ μιας εκ παί δευ σης (μό νι μους, ανα πλη
ρω τές, α θλη τι κών σχο λεί ων, α πο σπα σμέ νους, κλπ) 
για να πα ρα κο λου θή σουν το συ νέ δριο. 

6.  Στο τέ λος κά θε θε μα τι κής ε νό τη τας του συ νε δρί ου 
θα α κο λου θεί συ ζή τη ση με τους συ νέ δρους.

7.  Η εγ γρα φή στο συ νέ δριο, η εγ γρα φή στην  Ε.Γ.Β.Ε. 
και η τα μεια κή τα κτο ποί η ση, μπο ρούν να γί νουν 
και στο χώ ρο διε ξα γω γής του συ νε δρί ου α πό την 
Πα ρα σκευή 19 / 3 / 2010 και ώ ρα 15.00. Δη λώ σεις 
συμ με το χής στο συ νέ δριο θα γί νο νται δε κτές και 
το Σάβ βα το 20 / 3 / 2010.

8.  Η γραμ μα τεί α του Συ νε δρί ου θα α νοί ξει στο χώ ρο 
διε ξα γω γής του την Πα ρασκευ ή 19 / 3 / 2010 α πό 
ώ ρα 15.00. Το πρώ το θέ μα του Συ νε δρί ου θα ξε κι
νή σει στις 17.00.    

9.  Οι συ νά δελ φοι που θέ λουν να τα κτο ποι η θούν τα
μεια κώς (τα μεια κά τα κτο ποι η μέ νοι θε ω ρού νται 
ό σοι θα έ χουν πλη ρώ σει και τη συν δρο μή του 
2010), μπο ρούν να α πευ θυν θούν στη γραμ μα τεί α 
της Ε.Γ.Β.Ε. προ κει μέ νου να πλη ρο φο ρη θούν πό σες 
συν δρο μές ο φεί λουν και να α πο στεί λουν το σχε τι
κό πο σό, μα ζί με το δελτί ο εγ γρα φής, συν το πο σό 
βέ βαια, που α ντι στοι χεί στη δή λω ση συμ με το χής 
τους για το συ νέ δριο. Ό σοι ε πι θυ μούν να εγ γρα
φούν στην Ε.Γ.Β.Ε., να α πο στείλουν φω το τυ πί α του 
πτυ χί ου τους (ό χι ε πι κυ ρω μέ νη), μα ζί με τα πλή ρη 
στοι χεία τους (ε πώ νυ μο, ό νο μα, πα τρώ νυ μο, διεύ
θυν ση, τ.κ., δή μο ή κοι νό τη τα, νο μό, τηλέ φω νο, 
έ τος λή ψης πτυ χί ου, ει δι κό τη τα, α ριθ μό ταυ τό τη
τας, e.mail) και το πο σό που α ντι στοι χεί στην εγ
γρα φή και τη συν δρο μή, για να επω φε λη θούν α πό 
την ει δι κή τι μή συμ με το χής που ι σχύ ει για τα τα
μεια κώς τακτο ποι η μέ να μέ λη της Ε.Γ.Β.Ε. (προ φα
νώς συμ φέ ρει σε κά θε πε ρί πτω ση η εγ γραφή στην 
Ε.Γ.Β.Ε.). 

10.  Για ε ρω τή σεις (π.χ. για τις συν δρο μές που ο φεί λο
νται) ή για ο ποιεσ δή πο τε διευ κρι νή σεις και πλη
ρο φο ρί ες, μπο ρεί τε να α πευ θύ νε στε στην Ε.Γ.Β.Ε. 
(εί τε τη λε φω νι κά στο 2310 / 282512, εί τε στέλ νο
ντας email, εί τε ερ χό με νοι στα γραφεί α μας, ό που 
μπο ρεί τε να εγ γρα φεί τε κιό λας), κά θε μέ ρα (ε κτός 
Σαβ βά του και Κυ ρια κής) α πό τις 17.30 έ ως 21.30.

11.  Τα poster θα α ναρ τη θούν στο χώ ρο της γραμ μα
τεί ας του συ νε δρί ου το Σάβ βα το 19 / 3 / 2010 α πό 
ώ ρα 10.00 έ ως 19.00, ε νώ η πα ρου σί ασή τους στο 
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ΠΡΟΛΗΨΗ: ΠΟΝΟΙ ΣΤΗ 
ΜΕΣΗ

Θεόδωρου Λευθερούδη

ISBN: 978-960-8183-74-2, 
ΣΕΛΙΔΕΣ: 240, 
ΕΚΔΟΣΗ: 2009

Το βιβλίο συνοδεύεται 
από τρία DVD.

Το βιβλίο ενημερώνει όλες τις ηλικίες σχετικά με τα προβλήματα της πλάτης. 
Περιγράφει μεταξύ άλλων, το σωστό κάθισμα, τη σωστή ανύψωση ενός βάρους 
και προτείνει τη λειτουργική επανεκπαίδευση του ανθρώπινου σώματος. 
Απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπου 
βρίσκεται η λύση του προβλήματος. Αναλύει σχέδια εργασίας με παράδειγμα 
την πρόληψη των πόνων στη μέση. Υπάρχουν 400 φωτογραφίες που δείχνουν 
ασκήσεις πρόληψης, χαλάρωσης και ενδυνάμωσης. Επιπλέον, περιέχει ειδικά 
δοκιμασμένα προγράμματα ενδυνάμωσης που ενισχύουν και θωρακίζουν 
τη σπονδυλική στήλη. Ασκήσεις για τη θάλασσα. Θεραπευτικό πρόγραμμα 
με μπαλόνια. Στο βιβλίο με τα DVD συμμετέχουν και δυο συνεργάτες. 
Ο oρθοπαιδικός / χειρουργός κ. Γεώργιος Γκουδέλης και η ειδικευμένη 
φυσικοθεραπεύτρια κ. Σοφία Παπαστεργίου οι οποίοι προσεγγίζουν το θέμα 
από την επιστημονική του πλευρά. Τέλος, περιγράφονται οι πρώτες βοήθειες 
για τους πόνους στη μέση.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥ ΣΙΑ ΣΗ

κοι νό και στη μι κτή ε πι τρο πή (α πό μέ λη της 
ε πι στη μο νι κής και της ορ γα νω τι κής ε πι τρο πής) 
θα γί νει την ί δια μέ ρα α πό 13.00 έ ως 16.00. Μέ
γι στη διάρ κεια πα ρου σί α σης 5 λε πτά για κά θε 
α ναρ τη μέ νη α να κοί νω ση.  

12.  Στους συμ με τέ χο ντες στο συ νέ δριο θα δο θεί 
βε βαί ω ση συμ με το χής.

Ο ΔΗ ΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓ ΓΡΑ ΦΗ ΤΗΣ 
ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗΣ

ΠΡΟ ΘΕ ΣΜΙΑ Υ ΠΟ ΒΟ ΛΗΣ ΜΕ ΧΡΙ 5 / 3 / 2010
1.  Η πε ρί λη ψη πρέ πει να εί ναι δα κτυ λο γρα φη μέ νη 

σε μο νό διά στη μα (Microsoft Word 97 και με τα
γε νέ στε ρα, με 10 cpi και γραμ μα το σει ρά Arial). 

2.  Γράψ τε τον τί τλο με ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΑ ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΑ, τα 
ο νό μα τα των συγ γρα φέ ων, το ί δρυ μα ή και το 
τμή μα στο ο ποί ο έ γι νε η με λέ τη, διεύ θυν ση 
και πό λη με πε ζά. Α φήστε έ να κε νό διά στη μα 
και συ νε χί στε, χω ρίς ε σο χή πα ρα γρά φου, με το 

κεί μενο της πε ρί λη ψης το ο ποί ο πρέ πει να α πο τε
λεί μό νο μί α πα ρά γρα φο και να μην ξε περ νά τις 250  
λέ ξεις.

3.  Ο τί τλος της πε ρί λη ψης πρέ πει να εί ναι σύ ντο μος 
(πε ρί που 15 λέ ξεις) και κατα νο η τός και να α πο φεύ
γο νται δυ σνό η τες λέ ξεις και φρά σεις.  

4.  Α να φέ ρα τε συ νο πτι κά το σκο πό της με λέ της, τη με
θο δο λο γί α, τα α πο τε λέ σματα και τα συ μπε ρά σμα τα. 
Οι πε ρι λή ψεις που δεν θα πα ρου σιά ζουν α πο τε λέ
σματα και συ μπε ρά σμα τα θα α πορ ρί πτο νται ως μη 
ο λο κλη ρω μέ νες.

5.  Ε άν ε πι λέ ξε τε την τα χυ δρο μι κή α πο στο λή ή την 
υ πο βο λή αυ το προ σώ πως στο γρα φεί ο της Έ νω σης, 
θα πρέ πει να στεί λε τε – υ πο βά λε τε το πρω τό τυ πο 
με πλή ρη στοι χεί α και δύ ο ε πι πλέ ον α ντί γρα φα στα 
ο ποί α πρέ πει να φαί νε ται μόνο ο τί τλος και το κεί
με νο της πε ρί λη ψης χω ρίς ο νό μα τα και διευ θύν σεις. 
Θα πρέ πει ε πί σης να στεί λε τε – υ πο βά λε τε και μια 
δι σκέ τα με το αρ χεί ο της πε ρί λη ψης (3.5in, Microsoft 
Word 97, με 10 cpi και γραμ μα το σει ρά Arial). Σε πε
ρί πτω ση τα χυ δρο μι κής ή αυ το πρό σω πης υ πο βο λής 

η πε ρί λη ψη που δεν θα συ νο δεύ ε ται α πό δι σκέ τα 
δεν θα α πο στέλ λε ται για κρί ση στην ε πι στη μο νι
κή ε πι τρο πή. Η πε ρί λη ψη μπο ρεί να α πο στα λεί και 
μέ σω δια δι κτύ ου στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (egymve@
hol.gr) ως ε πι συ να πτό με νο έγ γρα φο του word. 
Στην πε ρί πτω ση η λε κτρο νι κής υ πο βο λής πρέ πει 
η ερ γα σί α να συ νο δεύ ε ται α πα ραί τη τα και α πό 
το Δελ τί ο Συμ με το χής – Υ πο βο λής ε πι στη μο νι κής 
ερ γα σί ας στο συ νέ δριο (φόρ μα υ πο βο λής), την 
οποί α μπο ρεί τε να βρεί τε στο internet, στο site της 
Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr.

6.  Η χρο νι κή διάρ κεια των προ φο ρι κών α να κοι νώ
σε ων εί ναι 10 λε πτά και θα υ πάρχει δυ να τό τη τα 
πα ρου σί α σης μέ σω Η/Υ.

7.  Οι δια στά σεις των α ναρ τη μέ νων α να κοι νώ σε ων 
πρέ πει να εί ναι 125 x 100 cm.

8.  Ό λες οι ερ γα σί ες που θα υ ποβλη θούν, θα ε ξε τα
στούν με α νώ νυ μη δια δι κα σί α κρί σης α πό την Ε πι
στη μο νι κή ε πι τρο πή του συ νε δρί ου.  

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Γιώργος Δογάνης

ISBN: 978-960-8183-76-6, 
ΣΕΛΙΔΕΣ: 528, 
ΕΚΔΟΣΗ: 2009

Το  βι βλί ο αυτό, ε νώ δια τη ρεί μια αυ στη ρή α κα δη μα ϊ κή προ σέγ γι ση στα θέ
μα τα που αναπτύσ σει (τεκ μη ρί ω ση α πό ψε ων, ε ρευ νη τι κά δε δο μέ να, δια σταυ
ρω μέ νες πη γές, κ.ά.) εί ναι ταυτό χρο να γραμ μέ νο σε α πλή γλώσ σα, κα τα νο η τό 
και πε ρι λαμ βά νει πλή θος πρα κτι κών ε φαρ μογών για τον α θλη τή και, κυ ρί ως, 
τον προ πο νη τή που εν δια φέ ρε ται για την ψυ χο λο γι κή πλευ ρά της προ πό νη σης 
και των α γώ νων. 

Απευ θύ νε ται στους φοι τη τές των Τμη μάτων Ε πι στή μης Φυ σι κής Α γω γής 
και Αθλη τι σμού, τους κα θηγη τές Φ.Α., τους προ πο νη τές, τους α θλη τές, που 
α σχο λού νται σο βα ρά με το ά θλη μά τους, τους α θλη τι κούς πα ρά γο ντες, τους 
γο νείς α θλη τών, αλ λά και σε κά θε άτομο που έ χει ά με ση ή έμ με ση σχέση με 
τον α θλη τι σμό.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥ ΣΙΑ ΣΗ

Γιώργος Κ. Δογάνης

Επιστημονική τεκμηρίωση & εφαρμογές

ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
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Α ΠΛΟ ΔΕΛ ΤΙΟ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ

Ε ΠΩ ΝΥ ΜΟ:.............................................................................Ο ΝΟ ΜΑ:.........................................................

ΠΑ ΤΡΩ ΝΥ ΜΟ:.........................................................Ε ΠΑΓ ΓΕΛ ΜΑ:..............................................................

ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ:......................................................................................................Τ.Κ:..........................................

ΔΗ ΜΟΣ / ΚΟΙ ΝΟ ΤΗ ΤΑ:.........................................................ΝΟ ΜΟΣ:.....................................................

ΕΙ ΔΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.................................................................................................................

Ε ΤΟΣ ΛΗ ΨΗΣ ΠΤΥ ΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.......................................................................................

ΤΗ ΛΕ ΦΩ ΝΟ:........................................................................................................................................................

ΚΙ ΝΗ ΤΟ:..........................................................................E – mail:..................................................................... 
Σε πε ρί πτω ση πα ρου σί α σης ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας δεν πρέ πει να συ μπληρώ σε τε το πα ρόν δελ τί ο συμ με το

χής αλ λά το ει δι κό δελ τί ο συμ με το χής για παρου σί α ση ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας. 

ΔΕΛ ΤΙΟ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑ ΡΟΥ ΣΙΑ ΣΗ 
Ε ΠΙ ΣΤΗ ΜΟ ΝΙ ΚΗΣ ΕΡ ΓΑ ΣΙΑΣ

Ε ΠΩ ΝΥ ΜΟ:.............................................................................Ο ΝΟ ΜΑ:.........................................................

ΠΑ ΤΡΩ ΝΥ ΜΟ:.........................................................Ε ΠΑΓ ΓΕΛ ΜΑ:..............................................................

ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ:......................................................................................................Τ.Κ:..........................................

ΔΗ ΜΟΣ / ΚΟΙ ΝΟ ΤΗ ΤΑ:.........................................................ΝΟ ΜΟΣ:.....................................................

ΕΙ ΔΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.................................................................................................................

Ε ΤΟΣ ΛΗ ΨΗΣ ΠΤΥ ΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.......................................................................................

ΤΗ ΛΕ ΦΩ ΝΟ:........................................................................................................................................................

ΚΙ ΝΗ ΤΟ:..........................................................................E – mail:.....................................................................

 

                                      

ΤΙ ΤΛΟΣ:................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................. 

Η ΜΕ ΡΟ ΜΗ ΝΙΑ:............................................  Υ ΠΟ ΓΡΑ ΦΗ:.............................................  

Κόψ τε και α πο στεί λε τε συ μπλη ρω μέ νο το δελ τί ο συμ με το χής μα ζί με την τα χυ δρο μι κή ε πι τα γή στην Ε.Γ.Β.Ε., Προ ξέ νου Κο ρο μη λά 51,Τ.Κ.54622, Θεσ σα λο νί κη.

Οι α νω τέ ρω α να φε ρό με νες τι μές ι σχύ ουν μό νο ό ταν ο συγ γραφέ ας 
της α να κοί νω σης εί ναι έ νας. Ε άν οι συγ γρα φείς εί ναι πε ρισ σό τε ροι, 
τό τε η τι μή συμ με το χής προ σαυ ξά νε ται κα τά 10 Ευ ρώ.

13ο  ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ 
ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ  

ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ 19  21 ΜΑΡ ΤΙΟΥ 2010
Ο ΛΥ ΜΠΙΑ ΚΟ ΜΟΥ ΣΕΙΟ ΘΕΣ ΣΑΛΟ ΝΙ ΚΗΣ  

(ΓΩ ΝΙΑ Ο ΔΩΝ Γ΄ ΣΕ ΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ ΚΑΙ Α ΓΙΟΥ ΔΗ ΜΗ ΤΡΙΟΥ)

Προ φο ρι κή α να κοί νω ση (10 λε πτά)              

Poster (125 x 100 cm)                          

Ο λό κλη ρη ερ γα σί α (20 λε πτά)  

ΔΙ ΚΑΙΩ ΜΑ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ                 ΜΕ ΧΡΙ 20 / 2 / 2010            Α ΠΟ 21 / 2 / 2010

Α. Καθ. Φυσ. Α γω γής, Ια τροί, 

Φυ σιο θε ρα πευ τές, κλπ                                        40 Ευ ρώ                               45 Ευ ρώ        

    με ε πι στη μο νι κή α να κοί νω ση.

Β. Τα μεια κά τα κτο ποι η μέ να μέ λη                        30 Ευ ρώ                              35 Ευ ρώ 

    της Ε.Γ.Β.Ε. με ε πιστη μο νι κή α να κοί νω ση.

Γ. Φοι τη τές και με τα πτυ χια κοί φοι τη τές                25 Ευ ρώ                                    30 Ευ ρώ 

    με ε πι στη μο νι κή α να κοί νω ση (full paper)   
Δ. Για υ πο βο λή ο λό κλη ρης ερ γα σί ας (full paper)                       100 Ευ ρώ    

13ο  ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ 
ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ  

ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ 19  21 ΜΑΡ ΤΙΟΥ 2010
Ο ΛΥ ΜΠΙΑ ΚΟ ΜΟΥ ΣΕΙΟ ΘΕΣ ΣΑΛΟ ΝΙ ΚΗΣ  

(ΓΩ ΝΙΑ Ο ΔΩΝ Γ΄ ΣΕ ΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ ΚΑΙ Α ΓΙΟΥ ΔΗ ΜΗ ΤΡΙΟΥ)

ΔΙ ΚΑΙΩ ΜΑ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ                ΜΕ ΧΡΙ 20 / 2 / 2010      Α ΠΟ 21 / 2 / 2010

 Καθ. Φυσ. Α γω γής, Ια τροί, 

   Φυ σιο θε ρα πευ τές, κλπ                                     30 Ευ ρώ                                      40 Ευ ρώ        

   χω ρίς ε πι στη μο νι κή α να κοί νω ση.

 Τα μεια κά τα κτο ποι η μέ να μέ λη                  25 Ευ ρώ                                     30 Ευ ρώ 

    της Ε.Γ.Β.Ε. χω ρίς ε πιστη μο νι κή α να κοί νω ση.

 Φοι τη τές και με τα πτυ χια κοί φοι τη τές         15 Ευ ρώ                                    20 Ευ ρώ 

    χω ρίς ε πι στη μο νι κή α να κοί νω ση                                         

         
Κόψ τε και α πο στεί λε τε συ μπλη ρω μέ νο το δελ τί ο συμ με το χής μα ζί με την τα χυ δρο μι κή ε πι τα γή στην Ε.Γ.Β.Ε., 
Προ ξέ νου Κο ρο μη λά 51,Τ.Κ.54622, Θεσ σα λο νί κη.

ΠΡΟ ΣΟ ΧΗ: Σε πε ρί πτω ση πα ρου σί α σης ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας πρέ πει να συ μπλη
ρώ σε τε αυ τό το δελ τί ο συμ με το χής και ό χι το α πλό που α φορά μό νο ό σους θέ λουν 
να πα ρα κο λου θή σουν το συ νέ δριο. Τα πα ρα πά νω στοι χεί α συ μπλη ρώ νο νται α πό 
τον πρώ το συγ γρα φέ α με βά ση την ι διό τη τα του ο ποί ου γί νε ται και η πλη ρω μή του 
δι καιώ μα τος συμ με το χής και θε ω ρού νται ως δή λωση συμ με το χής για πα ρου σί α ση 
ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας. Προ θε σμί α υ πο βολής μέ χρι 5 / 3 / 2010.

Η ΜΕ ΡΟ ΜΗ ΝΙΑ:............................................  

Υ ΠΟ ΓΡΑ ΦΗ:...................................................                           

Σ
Υ

Ν
ΕΔ

Ρ
Ιa

ΔΕΛ ΤΙΟ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Ε ΠΩ ΝΥ ΜΟ:.............................................................................Ο ΝΟ ΜΑ:.........................................................

ΠΑ ΤΡΩ ΝΥ ΜΟ:.........................................................Ε ΠΑΓ ΓΕΛ ΜΑ:..............................................................

ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ:......................................................................................................Τ.Κ:..........................................

ΔΗ ΜΟΣ / ΚΟΙ ΝΟ ΤΗ ΤΑ:.........................................................ΝΟ ΜΟΣ:.....................................................

ΕΙ ΔΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.................................................................................................................

Ε ΤΟΣ ΛΗ ΨΗΣ ΠΤΥ ΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.......................................................................................

ΤΗ ΛΕ ΦΩ ΝΟ:........................................................................................................................................................

13ο  ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ 
ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ  

ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ 19  21 ΜΑΡ ΤΙΟΥ 2010
Ο ΛΥ ΜΠΙΑ ΚΟ ΜΟΥ ΣΕΙΟ ΘΕΣ ΣΑΛΟ ΝΙ ΚΗΣ  

(ΓΩ ΝΙΑ Ο ΔΩΝ Γ΄ ΣΕ ΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ ΚΑΙ Α ΓΙΟΥ ΔΗ ΜΗ ΤΡΙΟΥ)

ΔΙ ΚΑΙΩ ΜΑ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ           ΜΕ ΧΡΙ 20/2/2010     Α ΠΟ 21/2/2010
- Για όλους τους μετέχοντες στο            12 Ευ ρώ                       15 Ευ ρώ        
  13ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΓΒΕ   

Η ΜΕ ΡΟ ΜΗ ΝΙΑ:............................................  

Υ ΠΟ ΓΡΑ ΦΗ:...................................................                                    
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ΔΕΛ ΤΙΟ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ

Ε ΠΩ ΝΥ ΜΟ:.............................................................................Ο ΝΟ ΜΑ:.........................................................

ΠΑ ΤΡΩ ΝΥ ΜΟ:.........................................................Ε ΠΑΓ ΓΕΛ ΜΑ:..............................................................

ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ:......................................................................................................Τ.Κ:..........................................

ΔΗ ΜΟΣ / ΚΟΙ ΝΟ ΤΗ ΤΑ:.........................................................ΝΟ ΜΟΣ:.....................................................

ΕΙ ΔΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.................................................................................................................

Ε ΤΟΣ ΛΗ ΨΗΣ ΠΤΥ ΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.......................................................................................

ΤΗ ΛΕ ΦΩ ΝΟ:........................................................................................................................................................

ΔΕΛ ΤΙΟ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Ε ΠΩ ΝΥ ΜΟ:.............................................................................Ο ΝΟ ΜΑ:.........................................................

ΠΑ ΤΡΩ ΝΥ ΜΟ:.........................................................Ε ΠΑΓ ΓΕΛ ΜΑ:..............................................................

ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ:......................................................................................................Τ.Κ:..........................................

ΔΗ ΜΟΣ / ΚΟΙ ΝΟ ΤΗ ΤΑ:.........................................................ΝΟ ΜΟΣ:.....................................................

ΕΙ ΔΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.................................................................................................................

Ε ΤΟΣ ΛΗ ΨΗΣ ΠΤΥ ΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.......................................................................................

ΤΗ ΛΕ ΦΩ ΝΟ:........................................................................................................................................................

13ο  ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ 
ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ  

ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ 19  21 ΜΑΡ ΤΙΟΥ 2010
Ο ΛΥ ΜΠΙΑ ΚΟ ΜΟΥ ΣΕΙΟ ΘΕΣ ΣΑΛΟ ΝΙ ΚΗΣ  

(ΓΩ ΝΙΑ Ο ΔΩΝ Γ΄ ΣΕ ΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ ΚΑΙ Α ΓΙΟΥ ΔΗ ΜΗ ΤΡΙΟΥ)

ΔΙ ΚΑΙΩ ΜΑ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ           ΜΕ ΧΡΙ 20/2/2010     Α ΠΟ 21/2/2010
- Για όλους τους μετέχοντες στο            12 Ευ ρώ                       15 Ευ ρώ        
  13ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΓΒΕ                                      

Η ΜΕ ΡΟ ΜΗ ΝΙΑ:............................................  

Υ ΠΟ ΓΡΑ ΦΗ:...................................................  

13ο  ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ 
ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ  

ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ 19  21 ΜΑΡ ΤΙΟΥ 2010
Ο ΛΥ ΜΠΙΑ ΚΟ ΜΟΥ ΣΕΙΟ ΘΕΣ ΣΑΛΟ ΝΙ ΚΗΣ  

(ΓΩ ΝΙΑ Ο ΔΩΝ Γ΄ ΣΕ ΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ ΚΑΙ Α ΓΙΟΥ ΔΗ ΜΗ ΤΡΙΟΥ)

ΔΙ ΚΑΙΩ ΜΑ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ           ΜΕ ΧΡΙ 20/2/2010     Α ΠΟ 21/2/2010
- Για όλους τους μετέχοντες στο            12 Ευ ρώ                       15 Ευ ρώ        
  13ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΓΒΕ                                      

Η ΜΕ ΡΟ ΜΗ ΝΙΑ:............................................  

Υ ΠΟ ΓΡΑ ΦΗ:...................................................  

ΔΕΛ ΤΙΟ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ WorKSHoP 
«Mind-Body Exercise»

Ε ΠΩ ΝΥ ΜΟ:.............................................................................Ο ΝΟ ΜΑ:.........................................................

ΠΑ ΤΡΩ ΝΥ ΜΟ:.........................................................Ε ΠΑΓ ΓΕΛ ΜΑ:..............................................................

ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ:......................................................................................................Τ.Κ:..........................................

ΔΗ ΜΟΣ / ΚΟΙ ΝΟ ΤΗ ΤΑ:.........................................................ΝΟ ΜΟΣ:.....................................................

ΕΙ ΔΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.................................................................................................................

Ε ΤΟΣ ΛΗ ΨΗΣ ΠΤΥ ΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.......................................................................................

ΤΗ ΛΕ ΦΩ ΝΟ:........................................................................................................................................................

13ο  ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ 
ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ  

ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ 19  21 ΜΑΡ ΤΙΟΥ 2010
Ο ΛΥ ΜΠΙΑ ΚΟ ΜΟΥ ΣΕΙΟ ΘΕΣ ΣΑΛΟ ΝΙ ΚΗΣ  

(ΓΩ ΝΙΑ Ο ΔΩΝ Γ΄ ΣΕ ΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ ΚΑΙ Α ΓΙΟΥ ΔΗ ΜΗ ΤΡΙΟΥ)

ΔΙ ΚΑΙΩ ΜΑ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ           ΜΕ ΧΡΙ 20/2/2010     Α ΠΟ 21/2/2010
- Για όλους τους μετέχοντες στο            15 Ευ ρώ                       20 Ευ ρώ        
  13ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΓΒΕ                                      

Η ΜΕ ΡΟ ΜΗ ΝΙΑ:............................................  

Υ ΠΟ ΓΡΑ ΦΗ:...................................................  

ΔΕΛ ΤΙΟ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
 ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ε ΠΩ ΝΥ ΜΟ:.............................................................................Ο ΝΟ ΜΑ:.........................................................

ΠΑ ΤΡΩ ΝΥ ΜΟ:.........................................................Ε ΠΑΓ ΓΕΛ ΜΑ:..............................................................

ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ:......................................................................................................Τ.Κ:..........................................

ΔΗ ΜΟΣ / ΚΟΙ ΝΟ ΤΗ ΤΑ:.........................................................ΝΟ ΜΟΣ:.....................................................

ΕΙ ΔΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.................................................................................................................

Ε ΤΟΣ ΛΗ ΨΗΣ ΠΤΥ ΧΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.):.......................................................................................

ΤΗ ΛΕ ΦΩ ΝΟ:........................................................................................................................................................

13ο  ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ 
ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ  

ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ 19  21 ΜΑΡ ΤΙΟΥ 2010
Ο ΛΥ ΜΠΙΑ ΚΟ ΜΟΥ ΣΕΙΟ ΘΕΣ ΣΑΛΟ ΝΙ ΚΗΣ  

(ΓΩ ΝΙΑ Ο ΔΩΝ Γ΄ ΣΕ ΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ ΚΑΙ Α ΓΙΟΥ ΔΗ ΜΗ ΤΡΙΟΥ)

Η ΜΕ ΡΟ ΜΗ ΝΙΑ:............................................  

Υ ΠΟ ΓΡΑ ΦΗ:...................................................  

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους με
τέχοντες στο 13ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι δωρεάν.  Χορηγός 
του σεμιναρίου είναι οι «Εκδόσεις Χριστοδουλίδη».
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Κέντρο αθλητικής και κινητικής 
αξιολόγησης Metrisis
Σπύρος Κέλλης, Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ.

Πρό σφα τα ξε κί νη σε στη Θεσ σα λο νί κη η λει τουρ γί α του κέ ντρου α θλη τι
κής και κι νη τι κής α ξιολό γη σης με την ο νο μα σί α Μetrisis. Το Metrisis στο χεύ ει 
στην ε πι στη μο νι κή στή ρι ξη της προ πο νη τι κής διαδι κα σί ας α θλη τών και α θλη
τριών ό λων των η λι κιών και α γω νι στι κών ε πι πέ δων σε ο μα δι κά και α το μι κά 
α θλή μα τα, κα θώς και των ε λεύ θε ρα α θλού με νων. Η στε λέ χω ση του κέ ντρου 
α παρ τί ζε ται α πό δια κε κρι μέ νους α θλη τι κούς ε πι στήμο νες και προ πο νη τές και 
ο ε ξο πλι σμός του πε ρι λαμ βά νει τα πλέ ον α ξιό πι στα και σύγ χρο να όρ γα να μέ
τρη σης και α ξιο λό γη σης. Στη ρί ζε ται στο τρί πτυ χο Μέ τρη ση, Α ξιο λό γη ση, 
Κα θο δή γη ση και οι βα σι κοί ά ξο νες λει τουρ γί ας του εί ναι η α ξιο πιστί α, η συ
νέ πεια και η υ πευ θυ νό τη τα.

Α πευ θύ νε ται σε α θλητές/τριες ε ρα σι τε χνι κών και ε παγ γελ μα τι κών σω μα
τεί ων, σε α θλη τές/τριες υ ψη λού α γω νι στι κού ε πι πέ δου, σε α θλη τές/τριες α να
πτυ ξια κών η λι κιών ο μαδι κών (α κα δη μί ες και α γω νι στι κά τμή μα τα) και α το μι
κών α θλη μά των, σε ε λεύθε ρα α θλού με νους, σε διαι τη τές, κα θώς και σε ά το μα 
με μυο σκε λε τι κές δυ σλει τουρ γί ες και κι νη τι κές ι διαι τε ρό τη τες. 

προ πο νη τές (π.χ. τα χύ τη τα, τα χυ δύ να μη, α ντο χή, 
γα λα κτι κό ο ξύ κ.α.). Η δεύ τε ρη κα τη γο ρί α α φο
ρά σε α θλη τές/τριες των τμη μά των υ πο δο μής 

(α κα δη μί ες, προ α γω νι στι κά, α γω νι στι κά τμήμα
τα), στα ο ποί α το κέ ντρο Metrisis δί νει πολύ 
με γά λη έμ φα ση, για τί στις η λι κί ες αυ τές τί θε νται 
οι βά σεις για τις μελ λο ντι κές α θλη τι κές ε πι τυ χί ες. 
Για τον σκο πό αυ τό έ χει δη μιουρ γή σει συ γκεκρι
μέ να πα κέ τα με τρή σε ων για κά θε ά θλη μα, μέ σω 
των ο ποί ων α ξιο λο γού νται η δύ να μηι σχύς (αλ
τι κό τη τα, χει ρο δυ να μο μέ τρη ση, τα χυ δύ να μη, 
ρι πτι κή δύ ναμη), η τα χύ τη τα (μέ γι στη δρο μι κή 
τα χύ τη τα, ε πι τά χυν ση, τα χύ τη τα σε ει δι κές δρο
μι κές κι νή σεις για κά θε ά θλη μα, τα χύ τη τα α ντί
δρα σης σε ο πτι κά ε ρε θίσμα τα), η α ντο χή (α ε ρό
βια, α να ε ρό βια, α ντο χή στη δύ να μη, ει δι κή α ντο
χή για κάθε ά θλη μα), η κι νη τι κό τη τα, η τε χνι κή 
(τα χύ τη τα σε ει δι κές δρο μι κές κι νή σεις για κά θε 
ά θλη μα, δεί κτης ε πι δε ξιό τη τας, δεί κτης τε χνι κής) 
και τα σω ματο με τρι κά χα ρα κτη ρι στι κά.

Η α ξιο λό γη ση διε ξά γε ται α πό ει δι κούς α θλη
τι κούς ε πι στή μο νες με στό χο τον έ λεγ χο της 
α πο τε λε σμα τι κό τη τας των προ γραμ μά των, την 
πα ρα κο λού θη ση του ρυθ μού βελ τί ω σης της 
α πό δο σης των α θλη τών/τριών, τη διά γνω ση 

Γρά φη μα 1: Πα ρά δειγ μα ο μα δι κής α ξιο λό γη σης των ε πι δό σεων των α θλη τών 
σε σχέ ση με προ η γού με νες με τρή σεις τους στη δο κι μα σί α του άλ μα τος α πό 
η μι κά θι σμα (SJ).

Το κέ ντρο Metrisis στο χεύ ο ντας στην πλή ρη ε πι στη μο νι κή υ πο στή ρι ξη 
της προ πο νη τι κής δια δι κα σί ας των α θλη τών ό λων των η λι κιών και α γω νι στι
κών ε πι πέ δων προ σφέ ρει τη δυ να τό τη τα ει δι κών με τρή σε ων για κά θε ά θλη μα 
στο ερ γα στή ριο και στους χώ ρους προ πό νη σης. Οι με τρή σεις στο ερ γα
στή ριο αφο ρούν σε βα σι κούς πα ρά γο ντες οι ο ποί οι προσ διο ρί ζουν την α θλη
τι κή α πό δο ση στα διά φο ρα α θλή μα τα. Ε ξε τά ζο νται οι βα σι κές ι κα νό τη τες της 
φυ σι κής κα τά στα σης ό πως η δύ να μηι σχύς (ι σο κι νητι κή, ι σο με τρι κή, ι σο το νι
κή), η αλ τι κό τη τα, η α ντο χή (α ε ρό βια, α να ε ρό βια), η κινη τι κό τη τα των αρ θρώ
σε ων, τα σω μα το με τρι κά χα ρα κτη ρι στι κά και η α νά λυση σύ στα σης σώ μα τος. 
Ε πι πλέ ον, πραγ μα το ποιού νται πελ μα το γρα φή μα τα με τρισ διά στα τη α πει κό νι
ση για την κα τα σκευ ή πελ μά των, κα θώς και μέ τρη ση του βα σι κού με τα βο λι
σμού με τη μέ θο δο της σπι ρο μέ τρη σης. Οι με τρή σεις στον χώ ρο προ πό νη σης 
α φο ρούν σε βα σι κές ικα νό τη τες της φυ σι κής κα τά στα σης, του συ ντο νι σμού 
των κι νή σε ων και της τε χνι κής, με βα σι κό κρι τή ριο την α ξιό πι στη και έ γκυ
ρη α ξιο λό γη σή τους. Οι δο κι μα σί ες εί ναι δια φο ρε τι κές για κά θε ά θλη μα και 
δια κρί νο νται σε δύ ο κα τη γο ρί ες. Η πρώ τη α φο ρά σε ο μά δες ή α θλη τές υ ψη
λού α γω νι στι κού ε πι πέ δου και οι με τρή σεις διε ξά γο νται συ νή θως για με μο νω
μέ νους πα ρά γο ντες της αθλη τι κής α πό δο σης με τά α πό συ νεν νό η ση με τους 
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τυ χόν α δυ να μιών τους και 
την πρό λη ψη α θλη τικών 
κα κώ σε ων. Η α ξιο λό γη
ση βα σί ζε ται στα δε δο
μέ να των με τρή σε ων που 
πραγμα το ποιού νται στο 
ερ γα στή ριο ή στον χώ ρο 
της προ πό νη σης και γί νε ται 
με δύ ο τρό πους. Ο πρώ τος 
τρό πος α φο ρά στη σύ γκρι
ση των ε πι δό σε ων των 
α θλη τών/τριών με προ η
γού με νες με τρή σεις τους, 

που εί ναι πο λύ ση μα ντι κή δια δι κασί α για τί δεί χνει την ε ξέ λι ξή τους στη διάρ κεια 
του ε τή σιου κύ κλου προ πόνη σης. Ο δεύ τε ρος τρό πος α φο ρά στη σύ γκρι ση των 
ε πι δό σε ων των α θλη τών/τριών με τις α ντί στοι χες άλ λων α θλη τών της ί διας η λι
κί ας, φύ λου και α θλή ματος. Τα δε δο μέ να για τις συ γκρί σεις αυ τές προ έρ χο νται 
α πό με τρή σεις στο κέ ντρο Metrisis. Η α ξιο λόγη ση εί ναι α το μι κή ή ο μα δι κή 
ό ταν οι με τρή σεις α φο ρούν σε ο μά δες. Τα γραφή μα τα (βλέ πε ει κό νες 1 και 
2), οι πί να κες κα τα γρα φής των ε πι δό σε ων που συ νοδεύ ουν την α ξιο λό γη ση, 
κα θώς και οι α να λυ τι κές ε πε ξη γή σεις διευ κο λύ νουν τους προ πο νη τές, τους 
α θλη τές και τους γο νείς στην α νά γνω ση και την ερ μηνεί α τους. 

Γρά φη μα2: Πα ρά δειγ μα ομα δι κής α ξιο λό γη σης των ε πι δό σε ων των α θλη τών 
σε σχέ ση με ε πι δό σεις α θλη τών ί διας η λι κί ας, φύ λου και α θλή μα τος στη δο κι
μα σί α της α να ε ρό βιας ι σχύ ος.

Το κέ ντρο Metrisis δί νει πο λύ μεγά λη ση μα
σί α στην κα θο δή γη ση της προπο νη τι κής δια δι
κα σί ας και την ο ριο θε τεί ως το κομ βι κό τε ρο στοι
χεί ο της λει τουρ γί ας του. Θε ω ρεί ό τι εί ναι αυ τό 

α κρι βώς που χρειά ζο νται οι προ πονη τές και οι 
α θλη τές ό ταν κα τα φεύ γουν στη δια δι κα σί α της 
μέ τρη σης και α ξιο λό γη σης της α θλη τι κής τους 
α πό δο σης. Να έ χουν δη λα δή βο ή θεια στον σχε
δια σμό των προ γραμ μά των προ πό νη σης με τη 
μορ φή πλη ρο φοριών, ο δη γιών ή διευ κρι νή σε ων, 
που στη ρί ζο νται βέ βαια στα α πο τε λέ σμα τα και 
στην α ξιο λό γη ση των με τρή σε ων. Μετά την α ξιο
λό γη ση των α πο τε λε σμά των πραγ μα το ποιεί ται 
συ νά ντη ση του επι στη μο νι κού υ πεύ θυ νου του 
Metrisis, κα θη γη τή Σπ. Κέλ λη, με τον προ πο νη
τή της ο μά δας ή τον α θλη τή, στην οποί α γί νε ται 
α νά λυ ση των γρα πτών α πο τε λε σμά των και της 
α ξιο λό γη σης των με τρή σε ων. Ε πι πλέ ον δί νο νται 
γρα πτές προ πο νη τι κές ο δη γί ες και κα τευ θύνσεις 
συ νο λι κά για την ο μά δα και για κά θε α θλη τή χω
ρι στά, με στό χο τον καλύ τε ρο σχε δια σμό των 
προ πο νη τι κών προ γραμ μά των και τη ρύθ μι ση 
των προ πονη τι κών ε πι βα ρύν σε ων. Στα τμή μα τα 
υ πο δο μής πραγ μα το ποιού νται συ γκε ντρώ σεις 
των προ πο νη τών της ο μά δας ό που α να λύ ο νται 
τα α πο τε λέ σμα τα των μετρή σε ων και η α ξιο λό
γη ση και ε φό σον ζη τη θεί διε ξά γο νται στους 
προ πο νη τές δω ρε άν ε νη με ρω τι κά σε μι νά ρια 
σε θε ω ρη τι κό και κυ ρί ως σε πρα κτι κό ε πίπε δο 
α πό τον ε πι στη μο νι κό υ πεύ θυ νο του Metrisis.

H E.Γ.Β.Ε. ΣΤΟ iNtErNEt

Η Έ νω σή μας, πα ρα κο λου θώ ντας τις ε ξε λίξεις  και στον το μέ α της τε χνο
λο γί ας – εί ναι και στο INTERNET! Έ τσι, οι συ νά δελ φοι  σε ο λό κλη ρη την Ελ
λά δα  πληκτρο λο γώ ντας στον η λε κτρο νι κό υ πο λο γι στή τους τη διεύθυν ση                                         
www.egve.gr. , μπο ρούν να έ χουν ά με ση πρό σβα ση σε α θλη τι κά δεδο μέ να και 
έ γκυ ρη πλη ρο φό ρη ση για το χώ ρο μας α πό τον ε πι στη μο νι κό και επαγ γελ μα τι
κό φο ρέ α των Κα θη γη τών Φυ σι κής Α γω γής και Α θλη τι σμού στη Μα κεδο νί α και 
τη Θρά κη.

Πα ρα κα λού νται οι συνά-
δελ φοι να φρο ντί σουν για                    
την τα μεια κή τα κτο ποί η σή 
τους και οι μη εγγε γραμ
μέ νοι να φρο ντί σουν για 
την εγ γρα φή τους στην 
Ε.Γ.Β.Ε., για να της δώσουν 
τη δυ να τό τη τα να εί ναι πιο 
διεκ δι κη τι κή και πιο α πο
τε λε σμα τι κή.

ΔΕΛ ΤΙΟ ΤΑΥ ΤΟ ΤΗ ΤΟΣ ΜΕ ΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε ΝΩ ΣΗΣ        

Για την έκ δο ση της α παι τεί ται μί α πρό σφα τη φω το γρα φί α και οι κονο μι κή τα κτο ποί η ση του μέ
λους.
Τα μέ λη της Ε.Γ.Β.Ε. που δεν έ χουν προ μη θευ θεί το Δελ τί ο Ταυ τό τητος Μέ λους, να προ σκο-
μί σουν στη Γραμ μα τεί α της Ε.Γ.Β.Ε. ή να α πο στεί λουν μί α πρό σφα τη έγ χρω μη φω το γρα φί α 
τους, προ κει μέ νου να εκ δο θεί α πό την Ε.Γ.Β.Ε. το Δελ τί ο, το ο ποί ο και θα τους α πο τε λεί τα χυ-
δρο μι κώς. Πε ρισσό τε ρες πλη ρο φο ρί ες στη γραμ μα τεί α της Ε.Γ.Β.Ε..

Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕΙΑΣ Ε.ΓΒ.Ε. ΣΕ ΠΕ ΡΙ ΠΤΩ ΣΗ ΑΛ ΛΑ ΓΗΣ ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗΣ Α ΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑ ΡΑ ΛΗ ΠΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕ ΡΙΟ ΔΙΚΟΥ

Πα ρα κα λού νται οι πα ρα λή πτες του ε νη με ρω τι κού πε ριο δι κού της Ε.Γ.Β.Ε να ε νη με ρώ νουν ά με σα τη γραμ μα τεί α της Ε.Γ.Β.Ε. για τυ
χόν αλ λα γή διεύ θυν σης, προ κει μέ νου να διευ κο λυν θεί η δια δι κα σί α α πο στο λής του περιο δι κού και να α πο φεύ γο νται οι ά σκο πες 
ε πι στρο φές και η α να ζή τη ση της νέας διεύ θυν σης του πα ρα λή πτη α πό τη γραμ μα τεί α. Το γρα φεί ο της Ε.Γ.Β.Ε. λειτουρ γεί κά θε μέ
ρα (ε κτός Σαβ βά του και Κυ ρια κής) α πό τις 17.30 έ ως 21.30 και η αλ λα γή διεύ θυν σης μπο ρεί να γί νε ται εί τε τη λε φω νι κά στο 2310 / 
282512, εί τε με φαξ στο ί διο νού με ρο, εί τε στέλ νο ντας e.mail στο egymve@hol.gr ή στο info@egve.gr, εί τε με ε πι στο λή στη διεύ θυν
ση της Ε.Γ.Β.Ε. – Πρ. Κο ρο μη λά 51, τ.κ. 54622, Θεσ σα λο νί κη. 
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Γιώργος Κ. Δογάνης

Επιστημονική τεκμηρίωση & εφαρμογές

ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

εξειδίκευση στη γνώση

Κ. ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 22, 54635
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310248486, FAX: 2310248478
e-mail: info@xristodoulidi.gr

www.xristodoulidi.gr

αθλητική βιβλιογραφία
που εμπλουτίζεται 

συνεχώς


