ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
Τακτική Καθηγήτρια
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Δήμητρα Κουτσούκη είναι πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, κάτοχος
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Φυσική Αγωγή & Εξελικτική Ψυχολογία, και κάτοχος
Διδακτορικού Διπλώματος στην Εξελικτική και Ειδική Φυσική Αγωγή. Επίσης, έχει Μετα-διδακτορικές
σπουδές (Post-Doc Studies) στο University of Alberta, Canada (1986 – 1988).
Κατέχει τη θέση της τακτικής Καθηγήτριας στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του
Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο “Ειδική Φυσική Αγωγή”. Είναι Διευθύντρια του
Εργαστηρίου “Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας /Αναπτυξιακών & Κινητικών
Διαταραχών” στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει
υλοποιήσει 17 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εθνικά. Υπήρξε
κριτής/αξιολογητής και μέλος ομάδων εργασίας και τεχνικών επιτροπών σε διάφορα προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής προγράμματος σε περισσότερα από 15
διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Είναι συγγραφέας περισσοτέρων από 50 επιστημονικών εργασιών
στους τομείς του ενδιαφέροντός της, οι οποίες δημοσιεύθηκαν σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά
διεθνών συνεδρίων με κρίση, κι επίσης συγγραφέας περισσότερων από 10 συγγραμμάτων ειδικής
αγωγής.
Διδάσκει στα μαθήματα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» και
στα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών από
το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και μέχρι σήμερα στο γνωστικό αντικείμενο «Προσαρμοσμένη Κινητική
Δραστηριότητα».
Έχει διοικητικό και οργανωτικό έργο σε καίριες διοικητικές θέσεις εντός και εκτός του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Από 15/6/2009 έως σήμερα είναι Ιδρυματική υπεύθυνη του προγράμματος «Πρακτική
Άσκηση Φοιτητών» του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ). Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Αθηνών (από 9/2001 έως
8/2005) και Τακτικό Μέλος του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών από 9/10/2007
με τριετή θητεία. Επίσης, διετέλεσε Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός» του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Αθηνών - ΥΠΕΠΘ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ)
(9/2006 έως 1/2009).
Διετέλεσε Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) στο Υφυπουργείο
Αθλητισμού (από 6/2003 έως 6/2006). Ήταν επιστημονική συνεργάτης και μέλος της Επιτροπής Αθήνα
– 2004, υπεύθυνη για το Εκπαιδευτικό Υλικό Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας – 2004/
Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (2001 έως2004).
Συμμετείχε ως επιστημονική συνεργάτης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας & Θρησκευμάτων, υπεύθυνη για τη σύνταξη Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών
Φυσικής Αγωγής για παιδιά με ειδικές ανάγκες (1999 έως 2000). Επίσης, συμμετείχε ως επιστημονική
συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ Ι) με τίτλο: «Αγωγή Υγείας στα Σχολεία» (1994 έως 2000).
Ως επιστημονική υπεύθυνη έχει διευθύνει, εποπτεύσει και συντονίσει αρκετά ερευνητικά έργα.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι τίτλοι ορισμένων εξ αυτών των έργων:
• «Προώθηση προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας σε ειδικά σχολεία με στόχο την
κοινωνική ένταξη μαθητών με κινητικές – πολλαπλές αναπηρίες».
• «Αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού της εκπαίδευσης ατόμων με σοβαρά προβλήματα
υγείας, που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή στο σπίτι,
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση».
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“Επιχειρηματικότητα στον Αθλητικό Τομέα - Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Ανάδειξη και
Προώθηση Επιχειρηματικών και Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων στον Αθλητικό Τομέα”.
EQUAL – ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών.
«Δημιουργία βάσης δεδομένων επιδόσεων και παραμέτρων αξιολόγησης αθλουμένων /
αθλητών με αναπηρίες. Επεξεργασία των ατομικών και ομαδικών επιδόσεών τους με σκοπό
την αξιολόγηση και βελτίωσή τους».
«Αξιολόγηση της κινητικής συμπεριφοράς & αθλητικής απόδοσης των
Χαρισματικών/Ταλαντούχων μαθητών και υποστήριξη, κοινωνική ένταξη με τη βοήθεια
αθλητικών δραστηριοτήτων».
«Χαρτογράφηση – Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής (2003ΣΕ04530072)»- Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Πανεπιστημίου Αθηνών.
«Αξιολόγηση Ειδικών Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού».
«Ανίχνευση κινητικών διαταραχών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας».
«Πρόληψη ψυχογενούς ανορεξίας σε αθλήτριες της ρυθμικής αγωνιστικής γυμναστικής, της
ενόργανης γυμναστικής και της συγχρονισμένης κολύμβησης».

2

