
  

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Του ∆ρ Κωνσταντίνου Α. Μπουζιώτα, Σχολικού Συµβούλου Φυσικής Αγωγής 

Μετά την αποφοίτηση του από την Ε.Α.Σ.Α. Θεσ/νίκης το 1975, ο Κων/νος Μπουζιώτας πήγε 

στη Σουηδία όπου σπούδασε Σουηδικά, Αγγλικά, Στατιστική και Παιδαγωγική στο 

πανεπιστήµιο της Ουψάλας. Στη συνέχεια φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισµού της Στοκχόλµης. Αµέσως µετά την αποφοίτησή του (1979) δίδαξε για τέσσερα 

χρόνια Φυσική Αγωγή σε Σουηδικά σχολεία. Το 1983 επιστρέφει στην Ελλάδα και διορίζεται 

στην Αιτωλοακαρνανία. Στη συνέχεια φοίτησε σαν υπότροφος της Νορβηγικής κυβέρνησης για 

ένα χρόνο στην Ανώτατη Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Όσλο (1985-1986), όπου 

µεταξύ άλλων παρακολούθησε µαθήµατα Φυσιολογίας και Παιδαγωγικής και συνέγραψε το 

εγχειρίδιο ‘Η Κινητική Εξέλιξη του Ατόµου-Παιδαγωγικές Συνέπειες’. Το µεταπτυχιακό του τίτλο 

σπουδών τον απέκτησε από το Πανεπιστήµιο της Γλασκώβης το 1991, όπου τα τρία από τα έξη 

υποχρεωτικά µαθήµατα είχαν σχέση µε τα Παιδαγωγικά. Από τον Ιανουάριο του 1993 έως τον 

Ιούνιο του 1997 υπηρέτησε στο Ελληνικό Σχολείο του Λονδίνου. Τον Ιούνιο του 2003 

ολοκληρώνει τη διδακτορική του διατριβή στο πανεπιστήµιο του Wolverhampton. Η ερευνητική 

του εργασία, η οποία έχει επικεντρωθεί στη σχέση µεταξύ της Σχολικής Φυσικής 

Αγωγής/Άσκησης και των προδιαθεσιακών παραγόντων στεφανιαίας νόσου στην παιδική 

ηλικία, ανέδειξε τη φτωχή συµβολή της Σχολικής Φυσικής Αγωγής τόσο στην προστασία της 

καρδιάς όσο και στην αρµονική κινητική ανάπτυξη των µαθητών. Με βάση τα ερευνητικά 

δεδοµένα, ο Κ. Μπουζιώτας, από τη θέση του Σχολικού Συµβούλου Φυσικής Αγωγής, κατέθεσε 

ολοκληρωµένη πρόταση στο Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ. σχετικά µε τον Παιδαγωγικό Ρόλο της Φ.Α. στην 

αναβάθµιση της υγείας του ελληνικού λαού και στη βελτίωση της κινητικής εξέλιξης. Ο Κ. 

Μπουζιώτας, έχει δύο δηµοσιεύσεις σε ελληνικά και έξι σε ξένα επιστηµονικά περιοδικά και 23 

προφορικές ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Έλαβε µέρος σε τηλεοπτική συζήτηση για τη 

σχέση της άσκησης µε την υγεία (ΕΡΤ 3) και αρθρογράφησε σε τοπικό και εθνικό τύπο. ∆ίδαξε 

το µάθηµα του Κλασικού Αθλητισµού και της ∆ιδακτικής της Φυσικής Αγωγής (συγγραφή 

σηµειώσεων) στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κοµοτηνής (1984-1985), το µάθηµα του Κλασικού Αθλητισµού 

στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσ/νίκης (1997-1998) και στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων (Σεπτέµβριος 2002 – 

Απρίλιος 2003) δίδαξε το µάθηµα της Αξιολόγησης των Παραµέτρων της Φυσικής Επάρκειας-

Κατάστασης (συγγραφή σηµειώσεων). Από τον Απρίλιο του 2003 µέχρι τον ∆εκέµβριο του 

2011 χρηµάτισε Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής του Νοµού Ηµαθίας και ∆υτικής 

Θεσσαλονίκης. Με την ιδιότητα του Σχολικού Συµβούλου ο Κ. Μπουζιώτας έχει κάνει αρκετές 

εισηγήσεις µε θέµα τη συµβολή της Σχολικής Φυσικής Αγωγής τόσο στην υγεία όσο και στην 

αρµονική ανάπτυξη της προσωπικότητας του µαθητή και διοργάνωσε πολλές επιµορφωτικές 

ηµερίδες. Επίσης, υπήρξε κριτής στο νέο βιβλίο Φ.Α. της Ε–ΣΤ του ∆ηµοτικού Σχολείου και 

λειτούργησε σαν επιµορφωτής και συντονιστής των επιµορφωτών στα ‘Ταχύρυθµα 

επιµορφωτικά προγράµµατα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά 

πακέτα’, τον Μάιο – Ιούνιο του 2006 στους Νοµούς Ηµαθίας και ∆υτικής Θεσσαλονίκης και 

τον Σεπτέµβριο του 2006 στους Νοµούς Ηµαθίας, Πιερίας, Πέλλας και Θεσσαλονίκης. Το 

Σχολικό έτος 2006/07 και 2007/08 ήταν επιµορφωτής στο Πρόγραµµα Εισαγωγικής 

Επιµόρφωσης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Α+Β φάση). Τον Ιανουάριο του 2012 ο Κ. Μπουζιώτας 

επανεκλέχθηκε στη θέση του Σχολικού Συµβούλου Φ.Α. στο Ν. Ηµαθίας και Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης. Ο Κ. Μπουζιώτας υπήρξε νικητής των πανελληνίων εφηβικών αγώνων στίβου 

στο άλµα σε µήκος (1971) και διετέλεσε µέλος της Εθνικής Οµάδας Στίβου εφήβων και ανδρών 

για τρία χρόνια (1971-1974), εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε διεθνείς συναντήσεις. Χρηµάτισε 

προπονητής κλασικού αθλητισµού στον Αρχέλαο Κατερίνης για 15 χρόνια. Τέλος, γνωρίζει 

πολύ καλά Αγγλικά και Σουηδικά, καλά Νορβηγικά και µέτρια Γερµανικά. 


