
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικτυακό σεμινάριο 
 (webinar μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ) 

 

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  1 7   Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ  2 0 2 1  
                                  20:30-21:30 Διάλεξη 

                                            21:30-22:00 Ερωτήσεις - Συζήτηση 

 
Διοργάνωση:  

Μίζιος Δημήτριος, εκπαιδευτικός Φ.Α, Μsc., ομοσπονδιακός προπονητής αντισφαίρισης σε 

συνεργασία με την ομάδα προπονητών αντισφαίρισης Κεντρικής Ελλάδας 

 

Απευθύνεται σε : μαθητές, αθλητές, γονείς, προπονητές, εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής 

ΖΟΟΜ: MEETING ID: 830 6935 9532  PASSCODE: T5fr3q 

 

ΤΙΤΛΟΣ: Πόσα βήματα κάνατε σήμερα; H αξία της φυσικής δραστηριότητας 

και της άσκησης στα παιδιά και τους εφήβους.  

Αντισφαίριση: ένα άθλημα με πολύπλευρα οφέλη 

 
- Αποτελεί η σωματική άσκηση μέρος της καθημερινότητας των παιδιών και των εφήβων; 

- Πόση και τι είδους άσκηση προτείνουν οι επιστήμονες για την επίτευξη στόχων υγείας, ευεξίας 

και απόδοσης στους εφήβους αλλά και τους ενήλικες; 

- Πόσο εύκολο είναι να επιτευχθούν οι διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές φυσικής δραστηριότητας 

και άσκησης από τα παιδιά και τους εφήβους; 

- Πώς θα μπορούσε η άσκηση να έχει πιο εξέχουσα θέση στη ζωή των παιδιών και των εφήβων; 

-Πλεονεκτήματα και σημαντικά οφέλη της ενασχόλησης μικρών και μεγάλων με το άθλημα 

της αντισφαίρισης 

 

Καλεσμένος: Αλέξης Μπατρακούλης, MSc, CSCS,*D, ACSM-EP 

Ο Αλέξης Μπατρακούλης ασχολείται επαγγελματικά με το χώρο της σωματικής άσκησης τα 

τελευταία 26 χρόνια και είναι πτυχιούχος του ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Άσκηση και Υγεία», καθώς 

και υποψήφιος διδάκτορας στη Φυσιολογία της Άσκησης με έμφαση στην άσκηση και την 

παχυσαρκία από το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι διεθνώς πιστοποιημένος 

επαγγελματίας της άσκησης σε 20 διάφορες ειδικότητες από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς της Αμερικής. Έχει πολυετή εμπειρία ως εκπαιδευτής επαγγελματιών της άσκησης 

και του αθλητισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, ως προσκεκλημένος ομιλητής σε 

περισσότερες από 40 χώρες σε 5 ηπείρους. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει ανακηρυχθεί ως ο 

Προσωπικός Προπονητής της Χρονιάς από τέσσερις διαφορετικούς διεθνείς οργανισμούς. Ζει στη 

Λάρισα, είναι έγγαμος και έχει 2 κόρες 10 και 12 ετών. 

 



ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΑΘΛΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

VIDEO (πρόγραμμα άσκησης για το σπίτι): 

https://www.youtube.com/watch?v=qT9iDcggoHE&t=333s 

 

INFOGRAPHIC (πρόγραμμα άσκησης για το σπίτι): 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qT9iDcggoHE&t=333s

