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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 
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(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος περιλαμβάνει τα εξής μαθησιακά αποτελέσματα: 

-  Να γνωρίζουν τις σύγχρονες έννοιες της βιοπαιδαγωγικής και διαθεματικότητας 
και να τις χρησιμοποιούν αποτελεσματικά σε μαθητοκεντρικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα 

- 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. 

- 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 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

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 σε τομείς που δεν έχουν προσεχθεί μέχρι σήμερα, όπως οι 
ψυχοπαιδαγωγικές, κιναισθητικές, ψυχοκινητικές, κοινωνικοποιητικές δεξιότητες των 

μαθητών. Να γνωρίζουν επίσης πώς να υλοποιούν τέτοιες βιωματικές διδακτικές 
πρακτικές στο σχολικό πρόγραμμα. Η βιοπαιδαγωγική, διαθεματική και διεπιστημονική 
προσέγγιση της γνώσης και η αξιολογική διεργασία για την πρόοδο του μαθητή στο πλαίσιο 
της συγκρότησης ενός παιδαγωγικο-εκπαιδευτικού πλαισίου αποτελεσματικής μάθησης 
αποτελούν βασικούς στόχους του μαθήματος. 

Μετά την πανδημία που συγκλόνισε την ανθρωπότητα από το 2019, τίθεται πιο 
επιτακτική η ανάγκη μιας εκπαίδευσης για την διαχείριση αλλαγών στην 
καθημερινότητα του μαθητή, εκτός  σχολείου, την σύνδεση της κίνησης-μετακίνησης 
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 η μάθηση 
εκτός έδρας και σχολικής τάξης επανέρχεται με νέους προβληματισμούς και 
στρατηγικές εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. 
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. 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. 

 

 (4)  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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 / τις 
φοιτήτριες 
 



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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Εργαστηριακή Άσκηση 10 
Ομαδική εργασία  12 
Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

12 

Διαδραστική διδασκαλία 12 
Παρουσίαση εργασιών 9 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  6 

  

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

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: α) παρουσιάσεις μικρής 
έκτασης, ατομικών και ομαδικών εργασιών διαθεματικής 
προσέγγισης, ανά συνάντηση εργασίας, σε συνεργασία με 
τη διδάσκουσα (10%) και β) ομαδική εργασία: σχεδιασμός 
διδακτικών πλάνων σε ομάδες, για την εφαρμογή ενός 
προγράμματος project στη σχολική τάξη και παροχή 
ανατροφοδότησης από τη διδάσκουσα (10%). Για τη 
συμπερασματική αξιολόγηση προβλέπονται: α) δημόσια 
παρουσίαση εργασίας (10%) και β) γραπτή εξέταση – 
δοκιμασία πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης (70%) 
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