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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος 

SPSC-118G 

Τίτλος Μαθήματος 

Διδακτική Υπαίθριων 
Δραστηριοτήτων 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

6 

Προαπαιτούμενα 

Κανένα 

Τμήμα 

Επιστημών Ζωής 

Εξάμηνο 

Χειμερινό/Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος 

Επιλογής 

Γνωστικό Πεδίο 

ΦΑ/Αθλητική Παιδαγωγική 

Γλώσσα Διδασκαλίας 

Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών 

1ος Κύκλος 

Διδάσκων 

Δρ. Γιώργος Αφάμης 

Έτος Σπουδών 

2ο  

Τρόπος Διδασκαλίας 

Δια ζώσης 

Πρακτική Άσκηση 

Δεν εφαρμόζεται 

Συναπαιτούμενα 

Κανένα 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 

1. να παρέχει θεωρητική γνώση αλλά και πρακτικές δεξιότητες απαραίτητες για τη διδασκαλία 

της ασφαλούς αναψυχής στην ύπαιθρο μέσα από διάφορες δραστηριότητες (πχ. 

κατασκήνωση, πεζοπορία, προσανατολισμός με πυξίδα, μεταφορά σακιδίου κλπ). 

2. η ανάπτυξη της δια βίου συμμετοχής σε παρόμοιες δραστηριότητες αναψυχής 

3. Η ανάπτυξη ικανοτήτων για συνοδεία/οδήγηση άλλων ατόμων σε υπαίθριες δραστηριότητες 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Διοργανώσουν και εκτελέσουν ταξίδι/περιπλάνηση σε άγνωστο περιβάλλον με ασφάλεια.  
2.  Μπορούν να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες για εξερεύνηση της υπαίθρου από άτομα 

διαφορετικών ικανοτήτων και επιπέδων φυσικής κατάστασης. 

3.  Χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές για να παρέχουν ασφάλεια στα άτομα/ομάδα ποπυ 

συνοδεύουν, ανάλογα με τη δραστηριότητα, το περιβάλλον και τα άτομα. 

4.  Κατανοούν τις επιδράσεις της διατροφής και των κλιματολογικών συνθηκών στο ανθρώπινο 

σώμα. Να ξέρουν πώς να ανταποκριθούν σε έντονες δραστηριότητες σε ακραίες ή/και 

ευμετάβλητεςκαιρικές συνθήκες. 

5.  Αναπτύξουν μέσω μελέτης τις γνώσεις τους, αλλά να εκτιμούν σωστά τις ικανότητες τους για 

συνοδεία ομάδας στην ύπαιθρο 

6. Σχεδιάζουν, οργανώνουν, αξιολογούν και διεκπεραιώνουν εκδρομές με ασφάλεια στη φύση. 
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Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Εισαγωγή στην αναψυχή σε υπαίθριο χώρο. 
2. Η ζωή στη φύση 
3. Η ψυχολογία του ατόμου και το φυσικό περιβάλλον 
4. Οι κοινωνικές διαστάσεις της παραμονής στη φύση 
5. Οικονομικός προγραμματισμός για εξόρμηση στη φύση. 
6. Υπηρεσίες του κράτους για αναψυχή στη φύση 
7. Άλλες πηγές για αναψυχή στη φύση 
8. Υπαίθριες δραστηριότητες σε άλλες χώρες 
9. Διαχείριση  και στρατηγική πολιτική για αναψυχή στη φύση 
10. Γραφειοκρατικές και άλλες πολιτικές διαχείρισης της αναψυχής στη φύση 
11. Γενική εκπαίδευση σε υπαίθριο περιβάλλον 
12. Διήμερο ταξίδι με κατασκήνωση το βράδυ 
13. Πρακτική εξάσκηση στη φύση 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι: 
 

Διαλέξεις, Πρακτική Εξάσκηση 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Πρακτική εξάσκηση, Ομαδική μελέτη-εργασία, Τελική εξέταση  

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Σημειώσεις Μαθήματος Γιώργος Αφάμης    

Υπαίθριες 
δραστηριότητες 
αναψυχής, ακραία 
αθλήματα 

Κουθούρη, 
Χαρίλαος 

Χριστοδουλίδη 
 

2009 9789608183735 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Outdoor Recreation Ibrahim, H. and 
Cordes, K. A 

Champaign: 
Sagamore 
Publishing 

2008 1571675302 

 


