Εζληθό & Καπνδηζηξηαθό
Παλεπηζηήκην Αζελώλ

4o Σπλέδξην Αζιεηηθήο Επηζηήκεο
“Η Φπζηθή Αγσγή θαη ν Αζιεηηζκόο ζην ζύγρξνλν θόζκν”

Θζηνξηθή αλαδξνκή


Τν Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ηδξύζεθε ζηηο 3 Μαΐνπ 1837 απνηειώληαο ην
πξώην παλεπηζηεκηαθό ίδξπκα ηόζν ζην λέν Ειιεληθό Κξάηνο όζν θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο
Αλαηνιηθήο Μεζόγεηνπ.



Τν 1904 ε Σρνιή ησλ Τερλώλ δηαζπάζηεθε ζε δύν επηκέξνπο Σρνιέο: ηε Σρνιή Τερλώλ θαη απηή ησλ
Επηζηεκώλ. Σηε Σρνιή Επηζηεκώλ ζπκπεξηιακβάλνληαλ αξρηθά νη Σρνιέο Μαζεκαηηθώλ,
Φαξκαθεπηηθήο θαη Φπζηθήο, ελώ ην 1911 πξνζηέζεθε ζε απηέο θαη ε Σρνιή Οδνληηαηξηθήο.
Τν 1919 ζπζηάζεθε ην ηκήκα Φεκείαο θαη ηξία ρξόληα αξγόηεξα, ην 1922, ε Σρνιή Φαξκαθεπηηθήο
κεηέπεζε ζε απηόλνκν ηκήκα.



Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 έγηλαλ νη πξώηεο ελέξγεηεο κε ζθνπό ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ
θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζε εληαίν ρώξν (Παλεπηζηεκηνύπνιε) ζηελ
πεξηνρή Ζσγξάθνπ. Σήκεξα ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε βξίζθεηαη ε Φηινζνθηθή θαη Θενινγηθή Σρνιή, ε
Σρνιή Θεηηθώλ Επηζηεκώλ θαη νη ηέζζεξηο Φνηηεηηθέο Εζηίεο.



Τν 1981 ην Τκήκα Επηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ (ΤΕΦΑΑ) απνηέιεζε κέξνο ηνπ
ΕΚΠΑ



Από ην 2015 ην Τκήκα Επηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ (ΤΕΦΑΑ) αλαβαζκίδεηαη θαη
ιεηηνπξγεί σο Σρνιή ηνπ ΕΚΠΑ

Σρνιή Επηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ
Η Σρνιή Επηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ (ΣΕΦΑΑ) απνηειεί
ζεκαηνθύιαθα ησλ νιπκπηαθώλ παξαδόζεσλ θαη εζηία έξεπλαο θαη αζιεηηθήο παηδείαο.
Τν έκβιεκα ηεο ζπκβνιίδεη ηελ ελόηεηα ηνπ αγώλα κε ηνλ πνιηηηζκό.
Η ΣΕΦΑΑ έρεη σο απνζηνιή:


Να θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηελ Επηζηήκε ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηνπ
Αζιεηηζκνύ κε βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα.



Να παξέρεη ζηνπο πηπρηνύρνπο ηεο ηα απαξαίηεηα εθόδηα, πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ
ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
ζηαδηνδξνκία.



Να ζπκβάιιεη ζηελ πξόνδν ηνπ Ειιεληθνύ Αζιεηηζκνύ θαη ηαπηόρξνλα λα
θαιιηεξγεί θαη λα δηαδίδεη ζηελ θνηλσλία ηελ Αζιεηηθή Θδέα.



Να ζπκβάιιεη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε από ηελ θνηλσλία ηεο ζεκαζίαο ηεο Φπζηθήο
Αγσγήο σο βαζηθνύ παξάγνληα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο.

Σ.Ε.Φ.Α.Α. - Τνκείο
Η Σρνιή Επηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ
απαξηίδεηαη από ηνπο παξαθάησ ηνκείο:








Τνκέαο Αζιεηηαηξηθήο θαη Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο
Τνκέαο Θεσξεηηθώλ Επηζηεκώλ
Τνκέαο Αζινπαηδηώλ
Τνκέαο Γπκλαζηηθήο θαη Φνξνύ
Τνκέαο Κιαζηθνύ Αζιεηηζκνύ
Τνκέαο Υγξνύ Σηίβνπ

Εγθαηαζηάζεηο ηεο Σρνιήο

Μεγάλο Αμφιθέατρο

Αίθουσα 5

Αίθουσα Γυμναστικής / Ρυθμικής

Μικρό Αμφιθέατρο

Τν Σπλέδξην
Η Σρνιή Επηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ ηνπ Εζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, δηνξγαλώλεη ην 4ν Επηζηεκνληθό Σπλέδξην κε θεληξηθό ζέκα:
«Η Φπζηθή Αγσγή θαη ν Αζιεηηζκόο ζην ζύγρξνλν θόζκν».



Ηκεξνκελία: 04, 05, 06 & 07/05/2017
Τόπνο: Τα Ακθηζέαηξα θαη νη αίζνπζεο ηνπ ηκήκαηνο
(Εζληθήο Αληίζηαζεο 41, Δάθλε, Αζήλα)



Σηόρνο ηνπ Σπλεδξίνπ: Κεληξηθή θηινζνθία θαη πξνηεξαηόηεηα ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη λα



παξνπζηαζηνύλ εξγαζίεο θαη εηζεγήζεηο από όια ηα εξεπλεηηθά πεδία ηεο Αζιεηηθήο
Επηζηήκεο, ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ηνπ Αζιεηηζκνύ, ησλ Θεζκώλ, ηεο Δηνίθεζεο θαη
ηνπ Πνιηηηζκνύ. Θα δνζεί ε δπλαηόηεηα (θαηά πξνηεξαηόηεηα) παξνπζίαζεο εξγαζηώλ
πνπ ζα πξνέξρνληαη θαη από ηα άιια εξεπλεηηθά πεδία ηεο Αζιεηηθήο Επηζηήκεο θαη
ηεο Φπζηθήο Αγσγήο (π.ρ. πξνπνλεηηθό, βηνινγηθό, εζλνγξαθηθό).

Τν Σπλέδξην «Η Φπζηθή Αγσγή θαη ν Αζιεηηζκόο
ζην ζύγρξνλν θόζκν»
Θα πεξηιακβάλεη θπξίσο ζέκαηα: ηζηνξίαο, θηινζνθίαο, θνηλσληνινγίαο, παηδαγσγηθήο δηδαθηηθήο, εηδηθήο θπζηθήο αγσγή, ςπρνινγίαο - θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, δηνίθεζεο,
αζι. δηθαίνπ, άζθεζεο γηα όινπο, κεζνδνινγίαο, αλάιπζεο, επηζηεκνινγίαο.
Θα ππάξμνπλ εηζεγήζεηο θαη αλαθνηλώζεηο:


θεληξηθέο,



ζπκπνζηαθέο,



πξνθνξηθέο θαη



αλαξηεκέλεο.

Επίζεο ζα ππάξμνπλ:


workshops θαη βξαβεύζεηο.

Τν Σπλέδξην «Η Φπζηθή Αγσγή θαη ν Αζιεηηζκόο
ζην ζύγρξνλν θόζκν»

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
Τν 4o Σπλέδξην ζα εζηηάζεη ζηηο ζεσξίεο, αληηιήςεηο, πξαθηηθέο θαη αλαδεηήζεηο
ηεο ζύγρξνλεο Αζιεηηθήο Επηζηήκεο.
Έκθαζε ζα δνζεί ζηελ:


αλζξσπηζηηθή,



παηδαγσγηθή,



ζεζκηθή θαη



κεζνδνινγηθή έξεπλα.

Τν Σπλέδξην “Η Φπζηθή Αγσγή θαη ν αζιεηηζκόο ζην ζύγρξνλν θόζκν”

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Σην ζπλέδξην αλακέλεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ:


πηπρηνύρνη θαη επαγγεικαηίεο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη άιισλ επηζηεκνληθώλ
θιάδσλ,



πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί θαη δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο,



λένη εξεπλεηέο θαη θαζηεξσκέλνη επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο.

