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ΘΕΜΑ: Το τένις στα σχολεία είναι πολυτέλεια;                         
 
 

 

Μετά τη διεξαγωγή του επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα: "Η Αντισφαίριση στο 

Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο, Λύκειο", πιστεύουμε ότι η απάντηση στο ερώτημα: 

«μπορεί το τένις, ένα άθλημα που θεωρείται για «λίγους», να ενταχθεί στο μάθημα 

της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο;» έρχεται φυσική και αβίαστη. Ναι, θα μπορούσε να 

ενταχθεί και τα παιδιά να αθληθούν και να το διασκεδάσουν αφάνταστα. 

Το σεμινάριο διεξήχθη σε δυο μέρη.  

Στο πρώτο μέρος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Πλάζα, αφορούσε στην 

θεωρητική προσέγγιση του γνωστικού, αθλητικού αντικειμένου. Ο κ. Χρήστος Μούρτζιος, 

ομοσπονδιακός προπονητής της ΕΦΟΑ, ανέλυσε λεπτομερώς, μέσα από καρτέλες 

μαθημάτων, τον τρόπο παρουσίασης και εισαγωγής του αθλήματος στο μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τόνισε τα σημαντικά σημεία που 

πρέπει να προσέξει ο εκπ/κος Φυσικής Αγωγής, και μάλιστα υπογράμμισε ότι δεν 

απαιτείται και δεν πρέπει να δοθεί έμφαση στην εκτέλεση της σωστής τεχνικής. 

Αναφέρθηκε στα αντικείμενα εκμάθησης που μπορούν να διδαχθούν στο σχολείο, στον 

τρόπο οργάνωσης του μαθήματος, στις δραστηριότητες που μπορούν να ενταχθούν και 

στο πως μπορεί να γίνει η ανατροφοδότηση των μαθητών για το κάθε αντικείμενο μέσα 

από διάφορες προτεινόμενες ερωτήσεις. Όλες οι καρτέλες των μαθημάτων μοιράστηκαν 

ηλεκτρονικά στους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής. 

Ακολούθησε το δεύτερο, βιωματικό μέρος στα γήπεδα Tennis Club (Παραλία Έλλη). 

Εκεί οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, είχαν την ευκαιρία μέσα από την πράξη, να 

βιώσουν το πώς μπορούν να ξεκινήσουν την εκμάθηση του αθλήματος στα παιδιά. Ο κ. 

Μούρτζιος έδειξε αρκετές προασκήσεις που αφορούσαν στην εκμάθηση βασικών 

κινητικών δεξιοτήτων μέσα από το τένις, ώστε σταδιακά να ενταχθούν τα παιδιά και 

αβίαστα να χρησιμοποιήσουν τις ρακέτες.   

Όλοι/ες οι συνάδελφοι που συμμετείχαν δοκίμασαν έμπρακτα τη μεθοδολογία και όπως 

αργότερα σχολίασαν έμειναν ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από το σεμινάριο.  

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου δόθηκε η υπόσχεση από όλους/ες τους προπονητές - 

γυμναστές των αθλητικών ομίλων αντισφαίρισης, που υπάρχουν στο νησί, μετά από 

συνεννόηση, να οργανωθούν δράσεις στα γήπεδα των ομίλων χρησιμοποιώντας το 

αθλητικό υλικό που διατηρούν, για την εκγύμναση των παιδιών.  

Το σεμινάριο συνδιοργάνωσαν η Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Ν. Δωδ/σου, ο 

Επιστημονικός Σύλλογος Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Δωδ/σου, η Ομάδα Φυσικής 

Αγωγής Δωδ/σου και ο Ροδιακός Όμιλος Αντισφαίρισης. Χορηγός της εκδήλωσης ήταν το 

ξενοδοχείο Πλάζα. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλους όσοι βοήθησαν στην υλοποίησή του και ιδιαίτερα 

ευχαριστούμε τον επιμορφωτή κ. Μούρτζιο Χρήστο, τον κ. Μιχάλη Πανάγο από τον 

Ροδιακό Όμιλο Αντισφαίρισης, ο οποίος προσέφερε αθλητικό υλικό για να μοιραστεί στα 



σχολεία, τη Δ/νση του Ξενοδοχείου Πλάζα για την παραχώρηση της αίθουσας 

εκδηλώσεων και τους/τις συναδέλφους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής που συμμετείχαν 

με πολύ μεράκι και κέφι.  
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