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Επιδιωκόμενα
μαθησιακά
αποτελέσματα:

Με τη συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

1. Να αποκτήσουν τις εξειδικευμένες γνώσεις για αξιοποίηση της φύσης και υπαίθρου

για άσκηση, φυσική γύμναση χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένης γνώσης

αθλήματος.

2. Να σχεδιάζουν, να εκτελούν και να επιβλέπουν συγκεκριμένα

προγράμματα/εξορμήσεις για άθληση στο ύπαιθρο και για συγκεκριμένους

πληθυσμούς με βάση την ηλικία αφού λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά του χώρου

(βουνό, θάλασσα κτλ.).

3. Να σχεδιάζουν, να εκτελούν και να επιβλέπουν ομαδικά προγράμματα άσκησης με

ασφάλεια, προβλέποντας τους κύριους κινδύνους που πιθανόν να υπάρχουν στον

πληθυσμό που ασκείται ή στο χώρο διεξαγωγής.

4. Να δίνουν πλήρη εξήγηση και καθοδήγηση στους αθλούμενους για τις

προϋποθέσεις για ασφαλή άσκηση (εξοπλισμός, διατροφή, ένδυση, υπόδηση κτλ.).

5. Να αποκτήσουν τις ειδικές γνώσεις σεβασμού προς το περιβάλλον άσκησης.

Μέθοδοι
Διδασκαλίας:

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος πραγματοποιείται στην τάξη. Η πρακτική άσκηση

πραγματοποιείται σε υπαίθριους χώρους άθλησης/δραστηριοτήτων όπως πεζοπορία

μονοπάτια βουνών, αναρρίχηση, ασκήσεις σε άμμο, γκολφ, ορειβασία, ποδηλασία

βουνού (mountain bike), ποδηλασία (π.χ. σε γύρους των πόλεων), ακραία αθλήματα,

κατασκηνώσεις κτλ.



Προ-απαιτούμενα: Ψυχοκοινωνιολογία της

Αναψυχής και του Τουρισμού

Συναπαιτούμενα Κανένα

Περιεχόμενο
μαθήματος:

1. Βασικές γνώσεις και προϋποθέσεις αθλημάτων θαλάσσης, παραλίας, βουνού

(πεζοπορία, αναρρίχηση, ορειβασία) και πεδιάδας (γκολφ) τόσο σε επίπεδο

θάλασσας όσο και σε ορεινές περιοχές

2. Γνώση του τρόπου γύμνασης σε υψόμετρο και τις ιδιαιτερότητες στα θέματα

αναπνοής του ασκούμενου

3. Γνώσεις άσκησης εντός της θάλασσας και των πιθανών κινδύνων που υπάρχουν

(κράμβες, πνευστιάσεις)

4. Καθοδήγηση των ενασχολούμενων προς αποφυγή τραυματισμών.

5. Βασικές γνώσεις μάρκετινγκ και διαφήμισης σε συνδυασμό με τους υπεύθυνους

τουριστικούς φορείς του κράτους

6. Σχεδιασμός, οργάνωση, εκτέλεση και επίβλεψη συγκεκριμένων προγραμμάτων και

εξορμήσεων για δραστηριότητες στη θάλασσα, παραλία, βουνό (πεζοπορία,

αναρρίχηση, ορειβασία, zip-line) και πεδιάδα (γκολφ) λαμβάνοντας υπόψη τον

πληθυσμό που ασκείται και τα χαρακτηριστικά του χώρου

7. Σχεδιασμός, οργάνωση, εκτέλεση και επίβλεψη συγκεκριμένων προγράμματα και

εξορμήσεων ομαδικών προγραμμάτων άσκησης με ασφάλεια, προβλέποντας τους

κύριους κινδύνους που πιθανόν να υπάρχουν στον πληθυσμό που ασκείται ή στο

χώρο διεξαγωγής

8. Σχεδιασμός, οργάνωση, εκτέλεση και επίβλεψη παιγνιώδους ομαδικής

δραστηριότητας στη θάλασσα και βουνό, απευθύνοντας αυτήν σε παιδικές ηλικίες

(π.χ. κατασκηνώσεις)
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http://81.47.175.201/stodomingo/attachments/article/122/CityTourismCulture.pdf

Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος πραγματοποιείται στην τάξη. Η πρακτική άσκηση

πραγματοποιείται σε υπαίθριους χώρους άθλησης/δραστηριοτήτων όπως πεζοπορία

μονοπάτια βουνών, αναρρίχηση, ασκήσεις σε άμμο, γκολφ, ορειβασία, ποδηλασία

βουνού (mountain bike), ποδηλασία (π.χ. σε γύρους των πόλεων), ακραία αθλήματα,

κατασκηνώσεις κτλ.

Τρόποι και κριτήρια
αξιολόγησης:

Τελική εξέταση: 50% (25% θεωρία, 25% πρακτικό)

Ενδιάμεση εξέταση: 20% (10% θεωρία, 10% πρακτικό)

Εργασία: 20%

Συμμετοχή: 10%

Γλώσσα
διδασκαλίας:

Ελληνική

http://81.47.175.201/stodomingo/attachments/article/122/CityTourismCulture.pdf
http://81.47.175.201/stodomingo/attachments/article/122/CityTourismCulture.pdf

