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(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:
Να εξοικειωθούν με τα τρία επίπεδα γραμματισμού υγείας (Health Literacy,
Nutbeams, 2000).
- Να γνωρίζουν την τυπική διαδικασία οργάνωσης σχολικών εκδρομών και
οργάνωσης γνώσης για την υγεία με την κριτική και διαδραστική τους
διάσταση ως γνώση για την γλωσσική επικοινωνία και τη βιωματική μάθηση.
- Να ευαισθητοποιηθούν σε διδακτικές μεθόδους επικοινωνίας της γνώσης μέσα
από βιωματικά μοντέλα και στρατηγικές εκπαίδευσης για την υγεία και το
γραμματισμό σε θέματα φυσικής κίνησης.
- Να συνδέουν γνώσεις από διάφορα γνωστικά αντικείμενα και ενδιαφέροντα της
επιστήμης στην οποία φοιτούν και θα αξιοποιούν μέσα από το μοντέλο
διδακτικών επισκέψεων και εκδρομών.
- Να κατέχουν σχετική βιβλιογραφία για το θέμα και να αναπτύσσουν δικά τους
σχέδια δράσης και διδασκαλίας εκτός σχολείου με επίκεντρο την εξωσχολική

δραστηριοποίηση των μαθητών.
- Να αξιοποιούν Ευρωπαϊκά προγράμματα που περιλαμβάνουν επικοινωνία και
ταξίδια μαθητών και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό-προγράμματα (Comenius ,
Erasmus κ. ά.), αλλά και στο εσωτερικό της χώρας γνωρίζοντας θεωρητικά και
την φιλοσοφία παιδαγωγών και επιστημόνων που στηρίζουν το ταξίδι (την
εκτός σχολείου μετακίνηση) ως επιστημονική κατάρτιση. Η ευρωπαϊκή
διάσταση του αθλητισμού, η ανθρωπιστική παιδεία ως επικοινωνία της γνώσης,
η τέχνη και ο πολιτισμός της φυσικής μάθησης με επιτόπια έρευνα αποτελούν
όψεις του θέματος που πραγματεύεται το μάθημα σύμφωνα με τα επιμέρους
ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.
Γενικές Ικανότητες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Κίνηση και γνώση για τη ζωή

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μετά την πανδημία που συγκλόνισε την ανθρωπότητα από το 2019 και έγινε
αισθητή με τον εγκλεισμό και το σταδιακό κλείσιμο και άνοιγμα συνόρων του 2020
τίθεται πιο επιτακτική η ανάγκη μιας εκπαίδευσης για την διαχείριση αλλαγών στην
καθημερινότητα του μαθητή εκτός
σχολείου, την σύνδεση της κίνησηςμετακίνησης και φυσικής άσκησης με την ίδια την ζωή ως αξία και βίωμα αλλά και
ως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φυσικής παρουσίας στην
επικοινωνία της γνώσης για τη ζωή. Το όραμα του «ανοιχτού σχολείου» στον κόσμο
και την μάθηση εκτός έδρας και σχολικής τάξης επανέρχεται με νέους
προβληματισμούς και στρατηγικές εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.
Ο γραμματισμός διαδραστικής επικοινωνίας γνώσεων για την υγεία, ως μοντέλο
ενός από τους γραμματισμούς στην επιστημονική βιβλιογραφία περιλαμβάνει
κοινωνικές δεξιότητες που μπορούν να φανούν χρήσιμες στην ευζωία των
μαθητών στην καθημερινή τους κίνηση και εξωσχολική δραστηριότητα. Πρόκειται
για μια εκπαίδευση που αναπτύσσει στους μελλοντικούς δασκάλους την γνώση για
να αντιμετωπίσουν αλλαγές σε περιστάσεις της σχολικής πραγματικότητας και
προάγουν την ανθεκτικότητα στη γλώσσα του πόνου, (M. Halliday, Pain Language).
Ως μέρος της άσκησης σε εναλλακτικές διαδικασίες μάθησης εκπαιδεύουμε σε
διδακτικές εκδρομές και επισκέψεις για κατάκτηση βιωματικής γνώσης
γραμματισμού υγείας μέσα από την κίνηση ως αναπόσπαστο μέρος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και εντάσσονται σ’ αυτήν συμπεριλαμβανομένης της
φυσικής άσκησης και της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς μιας σχολικής

μονάδας στο σχολικό και εξωσχολικό περιβάλλον.
Το μάθημα αυτό έρχεται να καλύψει τις ανάγκες του ετήσιου σχεδιασμού του
εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας όπως πρέπει να το
γνωρίζουν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ώστε να γνωρίζουν πώς να υλοποιούν
τέτοιες βιωματικές διδακτικές πρακτικές γραμματισμού υγείας στο σχολικό
πρόγραμμα.
Η σχολική εκδρομή υπηρετεί διδακτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς του
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου σε όλα τα γνωστικά
αντικείμενα με ενοποιό δράση, γι’ αυτό και δεν γίνονται κατά τυχαίο και
αποσπασματικό τρόπο, αλλά με προγραμματισμένα βήματα ενεργειών που θα
διδάξουμε στο μάθημα αυτό. Η διαπαιδαγώγηση, η κοινωνικοποίηση των παιδιών,
η ψυχοπαιδαγωγική δεξιότητα που ίσως δεν έχει προσεχθεί μέχρι σήμερα και η
επαφή με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον δεν αφορά μόνο αθλοπαιδιές αλλά
και εκπαιδευτική μελέτη πεδίου επίκαιρου στην σύγχρονη ελληνική
πραγματικότητα . Ο γραμματισμός σε μια επικοινωνιακή δεξιότητα έκφρασης και
επικοινωνίας σε έκτακτες καταστάσεις της ζωής του μαθητή αποδίδει την γνώση
για τη ζωή όπως αυτή δεν κατακτάται μόνο από την ανάγνωση, τη γραφή, την
γλώσσα των μαθηματικών ή της μουσικής. Η γλώσσας του σώματος και η αλλαγή
χώρου περιβάλλον στον γραμματισμό αφορά αλλαγή κατηγορίας σκέψης στην
επεξεργασία νέων πληροφοριών οι οποίες αλλάζουν διαρκώς τα δεδομένα στην
ανθρώπινη κοινωνία όπως αυτή διαμορφώνεται στον σύγχρονο κόσμο.
Οι γνώσεις γραμματισμού φυσικής αγωγής και υγείας , όπως θα μάθουν οι
φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα πραγματοποιούνται με βάση συγκεκριμένες
διαδικασίες και κατά τις εκάστοτε διατάξεις και νομοθεσία (άδειας από γονείς,
προϊστάμενο εκπαίδευσης κλπ) ορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων
και αποτελούν μια διαδικασία η οποία μπορεί να αποτελεί αυτόνομο μεθοδολογικό
εργαλείο μάθησης.
Η ένταξη των σχολικών εκδρομών στο πρόγραμμα ενός σχολείου σημαίνει τη
διαδικασία εκείνη που “ανοίγει τις πόρτες της Εκπαίδευσης στην ζωή και κάνει
διδακτική πράξη το σύγχρονο παιδαγωγικό όραμα του “ανοιχτού σχολείου”.
Η επίσκεψη των μαθητών σε χώρους εκτός σχολείου και η αλληλεπίδραση με τον
κόσμο ως δια ζώσης επικοινωνία έξω από τους τοίχους της σχολικής αίθουσας και
τα κάγκελα της αυλής του ελληνικού σχολείου αναδεικνύουν πρακτικές που
βασίζονται στο μεγάλο σχολείο της φύσης όπως διδαχθήκαμε από μεγάλους
παιδαγωγούς (Σχολείο Εργασίας): J. Dewεy, W. Dottrens, G. Kerschensteiner,
Kilpatrik, H. Gaudig, P.Petersen, E. Claparede, A. Ferriere, R. Cousinet, R. Το μάθημα
δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συγκροτήσουν εφόδια διδασκαλίας
συμπληρώνοντας όσα δεν γίνονται μέσα από τη διδακτέα ύλη των σχολικών
εγχειριδίων και τα μέσα τεχνολογίας ως το ΑΠ και τη διδασκαλία.
Έτσι, οι μαθητές μαθαίνουν από τη ζωή, με τη ζωή, για τη ζωή! (Σχολείο: εργαστήρι
ζωής: B. Massialas). (όροι στα αγγλικά Q School excursion, instructional trips)
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Καλλιτεχνική Δημιουργία
Διαδραστική Διδασκαλία
Μελέτη & Ανάλυση
Βιβλιογραφίας
Συγγραφή Εργασίας /
εργασιών και εκπόνηση
project

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
15
12
15
20
15

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

9

Σύνολο Μαθήματος

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι
προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση των φοιτητών/-τριών έχει
διαμορφωτικό και συμπερασματικό χαρακτήρα.
Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση προβλέπονται:
εργαστηριακή εργασία & ανάπτυξη δημόσιας
παρουσίασης (40%). Για τη συμπερασματική
αξιολόγηση προβλέπονται: υποβολή γραπτής
εργασίας, ανάπτυξη δημόσιας παρουσίασης της
γραπτής εργασίας και
γραπτή εξέταση –
δοκιμασία πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις
σύντομης απάντησης (60%).
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