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Σύντομα ιστορικά στοιχεία για το ΠΘ
(www.uth.gr)

� Ιδρύθηκε το 1984. 

� Η έδρα της διοίκησης 
βρίσκεται στο Βόλο. 

� Υπάρχουν άλλες 3 πόλεις 
που φιλοξενούν 
Τμήματα/Σχολές: 
Λάρισα, Καρδίτσα, 
Τρίκαλα

� Έχει περίπου 12.000 
φοιτητές/τριες



Τα κτίρια
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Γύρω από το βουνό 
των Κενταύρων



Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού (www.pe.uth.gr)
- Η ζύμωση της ιδέας ίδρυσης του ΤΕΦΑΑ: 1984, 

δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές: 1994

- Αρχικά στο Πάρκο Ματσόπουλου και το 1999 στις Καρυές.

- 24 μέλη ΔΕΠ, 16 μέλη ΕΕΠ και 10 μέλη τεχνικής 
υποστήριξης

- Ένα ερευνητικό κέντρο, 4 εργαστήρια

- Περίπου 500 φοιτητές (120 ανά έτος)



Αποστολή του Τμήματος είναι:
� Να  προάγει την επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του 

Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή διδασκαλία και έρευνα

� Να συμβάλλει στην πρόοδο του αθλητισμού και 
ταυτόχρονα να διαδίδει την αθλητική ιδέα

� Να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση της σημασίας της 
άσκησης ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της 
υγείας και της ποιότητας ζωής.



Το όραμά μας
� κέντρο αριστείας σε θέματα: 

- αθλητισμού, 

- άσκησης, 

- υγείας και 

- ποιότητας ζωής



Η ερευνητική δραστηριότητα των 
μελών του Τμήματος

ΔΕΠ = Διδακτικό & Επιστημονικό ΠροσωπικόΣ = Σύνολο



Δραστηριότητες
Ακαδημαϊκά: Συγγραφικό έργο:

� Περισσότερες από 2500 
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά με σύστημα κριτών

� Σε περισσότερες από 20000 
εργασίες διεθνώς 
αναφέρονται ποικίλες 
δημοσιεύσεις μελών του 
Τμήματος (citation index)

� H-index ανά μέλος ΔΕΠ > 10

� Περισσότερα από 45 βιβλία 
έχουν γραφτεί από μέλη του 
Τμήματος



Ιδιαίτερη συνεισφορά στη 
Φυσική Αγωγή

�Βιβλία Φυσικής Αγωγής

�Πρόγραμμα ̀λυμπιακής Παιδείας 

�Πρόγραμμα Καλλιπάτειρα 

�Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

�Προγράμματα ενίσχυσης της υγείας 



Η δομή του Προγράμματος 
Σπουδών
Τα 2 πρώτα χρόνια: Βασικός 
κύκλος σπουδών

3ος και 4ος χρόνος: Κύκλος 
εξειδίκευσης

� Εμβιομηχανική, ανατομία, 
φυσιολογία, αθλητική 
ψυχολογία, παιδαγωγική και 
κοινωνιολογία της 
εκπαίδευσης κτλ

Υπάρχουν 2 βασικές 
κατευθύνσεις:

� Αγωνιστικός αθλητισμός

� Άσκηση, υγεία και αναψυχή

4-2-3 χρόνια για βασικό πτυχίο, Master, 
Phd
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Οι φοιτητές μας πρέπει να 

μαθαίνουν αυτά που είναι 

χρήσιμα για τη ζωή τους











Πιστοποιητικό 
παιδαγωγικής επάρκειας
� δυνατότητα να διαγωνιστούν σε θέσεις 

προκηρυσσόμενες από τον ΑΣΕΠ και αφορούν 
στην εκπαίδευση (ν. 3848/2010 άρθρο 2 παρ. 3 
εδ.β  ̀και ν. 4186/2013 άρθρο 36 παρ. 22. εδ.β ,̀ 
Υ.Α. 21228�/Δ2, ΦΕΚ 3685/31-12-2014/Τεύχος Β )̀ 



Πιστοποίηση γνώσης 
υπολογιστή
� τέσσερα μαθήματα σχετικά με Η/Υ 

� επιπρόσθετο προσόν σε δημόσιους διαγωνισμούς 



• Πρακτική άσκηση ειδικοτήτων

Συνεργασία με περισσότερες από 100 επιχειρήσεις
σε όλη την Ελλάδα

• Πρακτική άσκηση στα σχολεία

• Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό στα πλαίσια
του προγράμματος Erasmus+



Πλατφόρμες υποστήριξης της 
διδασκαλίας
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Μεταπτυχιακές σπουδές
ΠΜΣ Sport and Exercise tsychology (Erasmus Mundus)

Αγγλόφωνο ΠΜΣ σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, διάρκειας 

24 μηνών, στο αντικείμενο της Ψυχολογίας της Άσκησης και του Αθλητισμού.

ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις

Αυτόνομο ΠΜΣ, διάρκειας 18 μηνών, ταχύρυθμης παρακολούθησης.

ΠΜΣ Άσκηση & Υγεία

Αυτόνομο ΠΜΣ, διάρκειας 18 μηνών στο χώρο των Βιολογικών Επιστημών.

ΠΜΣ Άσκηση & Ποιότητα Ζωής

Σε συνεργασία με το ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, διάρκειας 24 

μηνών, με διάφορες κατευθύνσεις.

ΠΜΣ Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής και του 

Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΠΘ.
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� Εκπ̀ὶ ̀ύοὺ̀�̀ κπ̀ὶ ̀ὺικούς
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� Κ̀̀̀πολέ̀ὴη�κ̀π̀̀̀̀̀̀ος

� Χ̀ό̀ὶ ς�π̀θή̀̀ις�κ̀ι�ποιό̀ὴ̀�ζ̀ής



Το�π̀ό̀̀̀̀̀̀�ERASMUS:�
Μὶ �̀υκ̀ὶ ̀̀�̀κό̀η
Το Πρόγραμμα Lifelong Learning Programme-
ERASMUS

� = ̀̀̀̀χὺη�̀ης�̀ὺ̀π̀ϊκής�̀ὶ ̀̀̀̀ης�̀ης�
̀̀ὶ οβ̀θ̀ὶ ς�̀ κπ̀̀̀̀ὺης

� =�̀ὶ κ̀̀̀ική�̀ὺ̀̀̀̀̀̀̀�

� =�̀ὺ̀π̀ϊκή�κὶ ὴικό̀ὴ̀�

� =�π̀ὸ̀̀̀ή�̀ης πλή̀ους�̀κ̀̀ὴ̀ϊκής�̀̀̀̀̀ώ̀ὶ ης�
̀κ̀̀ὴ̀ϊκώ̀�̀ ̀̀λ̀̀



Ὲ̀̀̀̀ική�κ̀ι�̀ξ̀̀̀̀ική�
̀ξιολό̀ὴη
� κουλ̀ού̀̀�̀ξιολό̀ὴης�

� π̀̀ύ̀̀�̀ὺ̀χούς�β̀λ̀̀̀̀ης�̀ης�ποιό̀ὴ̀ς

� ̀ὶ ̀ικ̀̀̀̀ς�̀̀̀̀̀̀ικής�(̀πό�φοὶ ὴές,�κ̀θὴὴές�κ̀ι�
π̀ὸ̀πικό)�κ̀ι�̀ξ̀̀̀̀ικής�̀ξιολό̀ὴης�(̀πό�̀ὶ ικούς�
̀πὶ ̀ή̀ὸ̀ς�ή�φὸ̀̀ς�̀ου�̀ξ̀̀̀̀ικού)



κατοχυρωμένα επαρρελματικά δικαιώματα :

� Α. Φυσική Αγωγή

Με βάση τα Προεδρικά Διατάγματα: α) ΠΔ 107/1983 (Π.Δ. 107/1983, Τεύχος Α΄), β) ΠΔ 
64/1993 (ΦΕΚ 28/τ. Α΄/1993) και τους Νόμους: α) Ν. 1566/1985, άρθρο 4, παρ. 12 (ΦΕΚ 167/τ. 
Α΄/1985) και β) Ν. 3194/2003.

� Β. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Με βάση το Ν. 3699/2008 (άρθρα 19 και 20) ορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα 
αποφοίτων που έχουν ειδικότητα «Ειδική Φυσική Αγωγή».

� Γ. Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης 
αθλημάτων

Με βάση το ΠΔ 219/2006 και το Ν. 3599/2007.

� Δ. Προγράμματα άθλησης για όλους

Με βάση το Ν. 2527/2013.

� Ε. Αθλητισμός

Με βάση τον αθλητικό νόμο Ν. 2725/1999 και το Ν. 3057/2002.



Από τις σπουδές στην απασχόληση 
των αποφοίτων μας
� δείκτες απασχόλησης των αποφοίτων μας

86% είναι απασχολούμενοι/ες

11% είναι άνερροι

3% δεν επιθυμούν να ερραστούν.

Από το 86% που απασχολείται:

68% είναι πλήρους απασχόλησης

32% είναι μερικής απασχόλησης

Από το 86% που απασχολείται:

60% απασχολούνται σε σχετική με τις σπουδές τους ερρασία

40% απασχολούνται σε μη σχετική με τις σπουδές τους 

ερρασία



Η σημερινή επαγγελματική 
κατάσταση - απασχόληση των 

αποφοίτων (n=599)

Σχέση της κύριας 
απασχόλησης των αποφοίτων 

με τις σπουδές (n=528)

(Μελέτη Απασχόλησης 
Αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α.- Π.Θ.
Γούδας, Μ. & Τσιμέας Π. (2015)



̀ πόλη των Τρικάλων



Τα Μετέωρα, UNESCO World 
H eritage Monument





Τα χωριά των Τρικάλων





̀ λίμνη Πλαστήρα



Όπως το θέατρο, έτσι κι ο αθλητισμός:
«τέρπειν άμα και διδάσκειν»!


