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Πρόλογος

Τ

ο βιβλίο Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή, 8η Έκδοση, έχει
στόχο να σας κρατήσει ενήμερους γύρω από το ολοένα μεταβαλλόμενο
τοπίο της τεχνολογίας και τις χρήσεις της στη Φυσική Αγωγή. Το βιβλίο
αυτό ενημερώνεται κάθε δύο χρόνια, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Μετά την ανάγνωση της παρούσας
έκδοσης, θα είστε σε θέση να διεκπεραιώσετε τις διδακτικές σας ευθύνες με
συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Η τεχνολογία μπορεί να σας διευκολύνει
στη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών υποχρεώσεων και να σας βοηθήσει να
βελτιώσετε την ποιότητα της διδασκαλίας σας. Μπορείτε πλέον να επωφεληθείτε από τη δύναμη της τεχνολογίας, και το βιβλίο αυτό θα σας βοηθήσει στο
ξεκίνημά σας. Στη συνέχεια περιγράφονται επιγραμματικά τα κεφάλαια του
παρόντος βιβλίου.
Το Κεφάλαιο 1 περιγράφει την ανάπτυξη και την ποικιλία της διαθέσιμης
τεχνολογίας και τον τρόπο ενσωμάτωσης των πιο πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων στο πρόγραμμα της Φυσικής Αγωγής. Παρέχει, επίσης, το σκεπτικό και
την έρευνα για την ένταξη της τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή. Το Κεφάλαιο 2
περιγράφει τις επιλογές που έχετε για τους υπολογιστές και τα περιφερειακά
τους, όπως εκτυπωτές και οθόνες.
Τα Κεφάλαια 3 έως 7 παρουσιάζουν τους διάφορους τρόπους παρουσίασης
πληροφοριών, όπως τμημάτων κειμένου, δεδομένων, εικόνων, ήχου και βίντεο
στη Φυσική Αγωγή. Τα Κεφάλαια 3 έως 5 παρέχουν παραδείγματα: χρήσης
του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου για τη δημιουργία οδηγών μελέτης,
λογισμικού βάσεων δεδομένων για τη δημιουργία συστήματος διαχείρισης των
ντουλαπιών, λογισμικού υπολογιστικών φύλλων για τη δημιουργία προϋπολογισμού και λογισμικού ηλεκτρονικών εκδόσεων για τη δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων, προκειμένου να ενημερώνονται οι γονείς και τα μέλη της
κοινότητας για τα προγράμματα Φυσικής Αγωγής. Τα Κεφάλαια 6 και 7 παρέχουν επιπρόσθετα παραδείγματα χρήσης του ήχου και του βίντεο: δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, εισαγωγή αποσπασμάτων βίντεο σε παρουσιάσεις,
τεκμηρίωση της μάθησης των μαθητών και αφήγηση παρουσιάσεων.
Το Κεφάλαιο 8 παρουσιάζει τη χρήση των τηλεπικοινωνιών στη Φυσική Αγωγή. Είτε μοιράζεστε πληροφορίες με συναδέλφους ή επανεξετάζετε σχέδια
xi
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μαθημάτων με μαθητευόμενους εκπαιδευτικούς, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
μπορεί να σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε πιο αποτελεσματικά τον χρόνο και τις ικανότητές σας. Το Κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην ευρεία γκάμα
υπηρεσιών, από τις ηλεκτρονικές λίστες ταχυδρόμησης μέχρι τη συνδιάσκεψη
ήχου/εικόνας.
Στην τάξη ή στο γυμναστήριο, οι υπολογιστές μπορούν να σας βοηθήσουν να
διδάξετε και να βελτιώσετε την κατανόηση των μαθητών σχετικά με τη φυσική
κατάσταση, καθώς και τις κινητικές και κοινωνικές δεξιότητες. Μπορούν να
σας βοηθήσουν να εξατομικεύσετε τη διδασκαλία για τους μαθητές σας, επιτρέποντάς τους να προχωρούν με τον δικό τους ρυθμό. Το Κεφάλαιο 9 παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι υπολογιστές να βοηθήσουν τους
μαθητές με την κατανόηση γνωστικών εννοιών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και
τη δημιουργία του δικού τους προγράμματος φυσικής κατάστασης. Το Κεφάλαιο 10 παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι υπολογιστές μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση των μαθητών. Στο κεφάλαιο αυτό συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για λογισμικό αναφοράς φυσικής κατάστασης, συστήματα
απόκρισης μαθητών, προγράμματα βαθμολόγησης και ηλεκτρονικών φακέλων.
Τα Κεφάλαια 11 και 12 εστιάζουν σε συσκευές (μεγάλες ή μικρές) που μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία εκμάθησης, ειδικά στον τομέα φυσικής
κατάστασης. Θα μάθετε πώς να ενισχύετε μια μονάδα φυσικής κατάστασης με
αλληλεπιδραστικό εξοπλισμό γυμναστικής, εύκολες στον χειρισμό συσκευές
παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης, αναλυτές σύστασης μάζας σώματος
και μετρητές καρδιακής συχνότητας.
Το Κεφάλαιο 13 εξετάζει το επόμενο στάδιο εξέλιξης της διδασκαλίας, το οποίο
είναι η διαδικτυακή Φυσική Αγωγή. Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τους διαφορετικούς τύπους διαδικτυακής μάθησης συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών δραστηριοτήτων, υβριδικών τάξεων και μαθημάτων που παρουσιάζονται
εξολοκλήρου διαδικτυακά. Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε, επίσης, πώς να δημιουργείτε ιστοσελίδες.
Το Κεφάλαιο 14 εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει ένας
εκπαιδευτικός πιο αποτελεσματικός. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την τεχνολογία βίντεο και ειδικό λογισμικό για να δείτε τον εαυτό σας
κατά τη διδασκαλία, να αναλύετε τις επιδόσεις σας και να ενισχύσετε τις δεξιότητες διδασκαλίας.

xii
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Πρόλογος

Το τελευταίο κεφάλαιο εξετάζει το μέλλον της τεχνολογίας και παρέχει πιθανά
σενάρια που θα βοηθήσουν στην προετοιμασία της μελλοντικής τεχνολογίας.
Θα παρατηρήσετε πολλές αλλαγές σε αυτό, καθώς πολλά από τα θέματα που
συζητήθηκαν σε προηγούμενες εκδόσεις έχουν ήδη γίνει πραγματικότητα.
Όσοι αγόρασαν τις Εκδόσεις 3, 4, 5 ή 6 αυτού του βιβλίου θα
παρατηρήσουν μια αναδιοργάνωση και μια αύξηση των κεφαλαίων από 12 σε 15. Η νέα οργάνωση συμβαδίζει καλύτερα
με την παρούσα κατάσταση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και ειδικά, στη Φυσική Αγωγή. Παρουσιάζει, επίσης, την
πληροφορία της τεχνολογίας σε μια βήμα προς βήμα διδακτική ακολουθία, η οποία θα είναι χρήσιμη σε όσους χρησιμοποιήσουν το παρόν
βιβλίο για διδασκαλία σε μάθημα πανεπιστημίου. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή
στους κώδικες QR στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Τα URL που ενσωματώνονται
στους κώδικες αυτούς παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες, συνδέσμους και
δυνατότητες εκμάθησης. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τους κώδικες QR,
παρέχονται οδηγίες στο Κεφάλαιο 8.
Ένας ιστότοπος που λειτουργεί ως εγχειρίδιο – οδηγός για
εκπαιδευτικούς βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.pesoftware.com/Support/techbk.html. Στη διεύθυνση αυτή υπάρχουν υποδείγματα διδακτέας ύλης, περιλήψεις μαθημάτων,
εργασίες, ερωτήσεις προβληματισμού, podcast και ενημερώσεις για το παρόν βιβλίο.
Ελπίζω το βιβλίο αυτό να σας βοηθήσει να βρείτε τους λόγους και τον σκοπό που μπορεί να χρειάζεστε για να ξεκινήσετε ή να αυξήσετε τη χρήση της
τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή. Πρόκειται για ένα ανοιχτό πεδίο με συνεχείς
καινοτομίες. Η πρόκληση είναι να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τις καινοτομίες για να εκπληρώνουμε τις ανάγκες μας και τις ανάγκες των μαθητών μας.

Ας ξεκινήσουμε το ταξίδι μας…
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