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ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Παναγιώτης Αντωνίου 

Ο Παναγιώτης Αντωνίου είναι καθηγητής Νέων Τεχνολογιών στη Φυσική Αγωγή στο 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Από 

τη δεκαετία του '90 έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα με 

αντικείμενο τις ΤΠΕ στη Φυσική Αγωγή. Επίσης, συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο ως σύμβουλος καθηγητής στη θεματική ενότητα «Εξ αποστάσεως 

Εκπαίδευση». Το επιστημονικό του ενδιαφέρον περιλαμβάνει γενικά την ένταξη των ΤΠΕ 

στην Εκπαίδευση και ιδιαίτερα στη Φυσική Αγωγή με δύο βασικούς τρόπους: στην τάξη και 

εξ αποστάσεως για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Εργάζεται για να αναπτύξει 

προσεγγίσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση που περιλαμβάνουν αξιοποίηση του 

Διαδίκτυου και που ενσωματώνουν θεωρητικές προοπτικές στο σχεδιασμό προγραμμάτων 

σπουδών και στη χρήση συστημάτων διαχείρισης μαθημάτων. Τα τελευταία χρόνια είναι 

επιστημονικός υπεύθυνος για τη συστάδα Φυσικής Αγωγής και Υγείας του έργου στο 

πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή 

ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)». 

 

Βασιλεία Αρβανιτίδου  

Η Βασιλεία Αρβανιτίδου είναι απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής και κάτοχος 

Μεταπτυχιακού διπλώματος του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών 

του ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ στην κατεύθυνση στην Άσκηση και Υγεία και Διδακτορικού διπλώματος 

του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ με 

αντικείμενο τη χρήση του ψηφιακού βίντεο στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών. Εργάσθηκε ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός από την Α/θμια εκπαίδευση 

στο ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής για 5 χρόνια ενώ υπηρετεί ως μέλος Ε.Ε.Π. στο τμήμα από το 2020 με 

γνωστικό αντικείμενο Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό. Αποτέλεσε 

μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη δημιουργία επιμορφωτικού υλικού και υλικού 

πιστοποίησης για την Εκπαίδευση Επιμορφωτών και για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

Φυσικής Αγωγής και Υγείας. Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις και 

ανακοινώσεις σχετικές με τις ΤΠΕ στη Φυσική Αγωγή και την Αντισφαίριση. Το 2021 ήταν 

επιμορφώτρια στην Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση του ΕΚΠΑ, ενώ υπήρξε ομιλήτρια σε συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με τις ΤΠΕ 

στη Φυσική Αγωγή.  

 

 

 



Κωνσταντινίδου Ξανθή 

Η Δρ.Κωνσταντινίδου Ξανθή, διδάσκει από το 2019 ως μέλος ΕΕΠ στο ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, ενώ στην 

πολύχρονη εκπαιδευτική της υπηρεσία εργάστηκε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Υπήρξε  Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Θράκης (2012-2018). Από το 2019 είναι 

επιμορφώτρια στο Β΄ επίπεδο των ΤΠΕ  για την Φυσική Αγωγή συμμετέχοντας στις 

επιμορφώσεις των εκπ/κών ΦΑ για το Β2 επίπεδο των ΤΠΕ. Υπήρξε επί δεκαετίες 

προπονήτρια ποδοσφαίρου με αποκορύφωμα την καθοδήγηση της Ολυμπιακής ομάδας 

ποδοσφαίρου γυναικών το 2004 και έκτοτε έως το 2018 συνεργάστηκε με τις σχολές 

προπονητών ποδοσφαίρου της ΕΠΟ ως εκπαιδεύτρια στο πεδίο «Τεχνολογία στο 

Ποδόσφαιρο». Με διδακτορικό στην Αθλητική Κοινωνιολογία και μεταπτυχιακό στην 

προπονητική, το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει βιβλία, άρθρα, δημοσιεύσεις και 

ανακοινώσεις σχετικές με το Ποδόσφαιρο και τα στερεότυπα φύλου στον αθλητισμό, ενώ 

δίδαξε σε πλήθος σεμιναρίων τα αντικείμενα της Διδακτικής του Ποδοσφαίρου και της 

Τεχνολογίας στο Ποδόσφαιρο και τη Φυσική Αγωγή.  

 


