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 ςημ Α΄ ςάνη ξι βιχμαςικέπ δοάρειπ ατξοξύμ ρςξ 
διδακςικό αμςικείμεμξ 

 «υξλική και Ιξιμχμική Εχή (ΙΕ)».

 ςημ Β΄ ςάνη (από ςξ ρυ. έςξπ 2014-2015) ςάνη ξι 
βιχμαςικέπ δοάρειπ ατξοξύμ ρςα διδακςικά αμςικείμεμξ

 «Υύρη και Άρκηρη» και 

 «Πξλιςιρμόπ  και Δοαρςηοιόςηςεπ Σέυμηπ»

 ςημ Γ΄ ςάνη (από ςξ ρυ. έςξπ 2015-2016 θα) ςάνη ξι 
βιχμαςικέπ δοάρειπ ατξοξύμ ρςξ διδακςικά αμςικείμεμα 

 «υξλικόπ Δπαγγελμαςικόπ Ποξραμαςξλιρμόπ»

 «Σξπική Θρςξοία» και 

 «Πεοιβάλλξμ και Δκπαίδεσρη για ςημ Αειτόοξ Αμάπςσνη»



Όλεπ ξι βιχμαςικέπ δοάρειπ

 Τλξπξιξύμςαι εμςόπ ςξσ χοξλξγίξσ 
ποξγοάμμαςξπ μαθημάςχμ με 1 ώοα ςημ 
εβδξμάδα (115475/Γ2/21-08-2013 σπ. απόταρη)

 Οι μαθηςέπ Δπιλέγξσμ θέμαςα από ςα διδακςικά 
αμςικείμεμα
 «Υύρη & άρκηρη» (αμάθερη ΠΔ11) και 

 «Πξλιςιρμόπ και Δοαρςηοιόςηςεπ Σέυμηπ» (αμάθερη 
όλεπ ξι ειδικόςηςεπ)

 Δημιξσογξύμςαι ςμήμαςα εμδιατέοξμςξπ 16-20 
μαθηςώμ ρε  θέμαςα πξσ ποξςείμξσμ ξι 
καθηγηςέπ (ξι μαθηςέπ δηλώμξσμ ςημ 1η και 2η 
ποξςίμηρή ςξσπ)

 Ζ Βιχμαςική Δοάρη σλξπξιείςαι για όλξ ςξ 
Διδακςικό Έςξπ 



 ΙΟΠΟ ΗΔΛΑΣΟ, ρατώπ διαςσπχμέμξπ με 
επιμέοξσπ ρςόυξσπ και  εοεσμηςικά εοχςήμαςα

 ΤΜΟΠΣΘΙΖ ΑΘΣΘΟΚΟΓΖΖ (κοιςήοια επιλξγήπ, 
ρσρυέςιρη με διδαρκόμεμα μαθήμαςα, αμαμεμόμεμα 
μαθηριακά ξτέλη κ.λπ

 Δμδεικςική πεοιγοατή πηγώμ αμαζήςηρηπ δεδξμέμχμ, 
μεθόδξσ και  εοεσμηςικώμ εογαλείχμ ρσλλξγήπ 
δεδξμέμχμ (π.υ. πηγέπ και μέθξδξι αμαζήςηρηπ και 
επενεογαρίαπ δεδξμέμχμ

 Αμαμεμόμεμα απξςελέρμαςα και ςοόπξι παοξσρίαρηπ 
ςχμ απξςελερμάςχμ

 Πόοξι – Τλικά – Δνξπλιρμόπ– Δπιρκέφειπ– Ποξρκλήρειπ 
Διδικώμ.

 Δμδεικςική Βιβλιξγοατία.

 ΦΟΚΘΑ ΙΑΘ ΠΡΟΣΑΔΘ ΣΟΤ ΦΟΚΘΙΟΤ ΤΛΒΟΤΚΟΤ 
ΠΑΘΔΑΓΩΓΘΙΖ ΔΤΗΤΜΖ.



 Οι μαθηςέπ μα γμχοίρξσμ και μα βιώρξσμ μξοτέπ άρκηρηπ ρςη τύρη,  μα 
διεοεσμήρξσμ και μα εκςιμήρξσμ ςημ επίδοαρή ςξσπ ρςημ αμαφσυή  και 
ςημ πξιόςηςα ςηπ ζχήπ, καθώπ και ςα γεμικόςεοα ξτέλη ρςη ρχμαςική  
και φσυική σγεία. 

 Διδικόςεοα ξι ρςόυξι πεοιλαμβάμξσμ:

 Ση γμχοιμία και εμπειοία τσρικήπ δοαρςηοιόςηςαπ-ρπξο ρςη τύρη

 Σημ απόκςηρη βαρικώμ γμώρεχμ για ςημ αρταλή ρσμμεςξυή ρςη  
δοαρςηοιόςηςα-ρπξο ρςη τύρη

 Ση διεοεύμηρη ςχμ ποξϋπξθέρεχμ (τσρικήπ ποξεςξιμαρίαπ και 
ενξπλιρμξύ) για ςη διεναγχγή ςηπ δοαρςηοιόςηςαπ-ρπξο ρςη τύρη

 Ση διεοεύμηρη ςχμ ξογαμχςικώμ δσμαςξςήςχμ διεναγχγήπ ςηπ  
δοαρςηοιόςηςαπ-ρπξο ρςη τύρη (πληοξτξοίεπ, εμπειοία, παοξυή 
σπηοεριώμ)

 Ση διεοεύμηρη ςχμ επιδοάρεχμ και ςχμ ξτελώμ ςηπ ρσμμεςξυήπ ρςη  
δοαρςηοιόςηςα-ρπξο ρςη τύρη , ρςη διάθερη, ςημ αμαφσυή, ςημ 
κξιμχμική  εσθύμη, ςημ πξιόςηςα ζχήπ, ςημ πεοιβαλλξμςική ρσμείδηρη, ςη 
ρχμαςική και  φσυική σγεία.

 Σημ πλήοχρη ςχμ εσούςεοχμ μαθηριακώμ, ρσμεογαςικώμ και 
μαθηςξκεμςοικώμ ρςόυχμ πξσ ςίθεμςαι ρςιπ ΒΔ ςξσ γσμμαρίξσ.



 Πεοπάςημα ρςη τύρη

 Jogging

 Rafting

 Ιξλύμπι

 Τπξβούυιεπ  καςαδύρειπ 

 Ιαςαδύρειπ με 
αμαπμεσρςική                  
ρσρκεσή

 Θρςιξπλξΐα

 Θρςιξραμίδα (windsurfing)

 Ηαλάρριξ καμό

 Ηαλάρριξ ρκι

 Orienteering
(Ποξραμαςξλιρμόπ)

 Πξδηλαρία

 Mountain Bike (Οοειμή 
πξδηλαρία)

 Πεζξπξοία

 Οοειβαρία

 Αμαοοίυηρη

 Αλπικέπ υιξμξδοξμίεπ 
/Ιαςάβαρηπ

 Φιξμξδοξμία αμχμάλξσ 
εδάτξσπ

 Οοειβαςική υιξμξδοξμία

 Ιαμόε-καγιάκ 

 Παιυμίδια

 Θππαρία



 Δξμικά υαοακςηοιρςικά ςηπ επιλεγμέμηπ τσρικήπ  δοαρςηοιόςηςαπ ρε τσρικό 

πεοιβάλλξμ -δσμαςόςηςα ρσμμεςξυή ςχμ μαθηςώμ

 Ηεμαςικέπ εμόςηςεπ χπ πεδία διεοεύμηρηπ;

 Δμςανη τσρικώμ δοαρςηοιξςήςχμ 

 δοαρςηοιόςηςεπ τσρικήπ ποξεςξιμαρίαπ (τσρικήπ καςάρςαρηπ)

 δοαρςηοιόςηςεπ ελέγυξσ-ρσμςήοηρηπ ενξπλιρμξύ 

 ποξκαςαοκςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ ςηπ δοαρςηοιόςηςαπ ρςη τύρη

 Οογάμχρη βιχμαςικήπ άρκηρηπ ςηπ τσρικήπ

 ασςξςελήπ

 επίρκεφη ρε ξογαμχμέμξ κέμςοξ με παοξυή σπηοεριώμ από ειδικξύπ 

 επίρκεφη ρε ΙΠΔ

 Σοόπξι διαςήοηρηπ αςξμικώμ τακέλχμ ςχμ μαθηςώμ 

 έμςσπα καςαγοατήπ

 κάοςεπ ελέγυξσ

 εοχςημαςξλόγια,

 Δμςσπώρειπ - σμπεοάρμαςα



 Γμχοιμία με ςη τσρική δοαρςηοιόςηςα

 Πεοιγοατή

 Δνξπλιρμόπ

 Σευμική και τσρικέπ ικαμόςηςεπ

 Λεςακίμηρη –ποόρβαρη 

Οτέλη Δοαρςηοιόςηςαπ

 Αμαφσυή

 Δπατή με ςξ τσρικό πεοιβάλλξμ

 Πξιόςηςαπ ζχήπ

 Αμάπςσνη χμαςικώμ και κξιμχμικώμ δενιξςήςχμ

 Δια βίξσ άρκηρη



 Δπαζηηπιόηηηερ γνωπιμίαρ ηηρ βαζικήρ ηεσνικήρ 

και πποζομοίωζη κινηηικών δεξιοηήηων

 Δπαζηηπιόηηηερ θςζικήρ πποεηοιμαζίαρ  

 θςζική καηάζηαζη

 γενικέρ ηεσνικέρ γνώζειρ

 εκμάθηζη ηακηικών

 Δπαζηηπιόηηηερ ελέγσος και ζςνηήπηζηρ ηος 

εξοπλιζμού

 Πποκαηαπκηικέρ δπαζηηπιόηηηερ διεξαγωγήρ 

βιωμαηικών δπάζεων

 Διαδικαζία και ηπόπορ καηαγπαθήρ ηων 

δπαζηηπιοηήηων από ηοςρ/ηιρ μαθηηέρ/ηπιερ



 Οογάμχρη ςηπ μεςακίμηρηπ ςχμ μαθηςώμ

 Λέςοα αρταλείαπ 

 Άδειεπ μεςακίμηρηπ, εγκοίρειπ κ.α.

 Οογάμχρη ςηπ διεναγχγήπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ 
ρςξ πεδίξ

 Δνξπλιρμόπ

 Διαδικαρία διεναγχγήπ δοαρςηοιόςηςαπ

 Ιαμόμεπ αρτάλειαπ

 Πιθαμέπ ρσμεογαρίεπ(ρύλλξγξι και αθληςικά  
ρχμαςεία)

 Απξςύπχρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ από ςξσπ/ςιπ  
μαθηςέπ/ςοιεπ



 Τπξλξγιρμόπ ςχμ διδακςικώμ χοώμ και 

καςαμξμή ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ

Ποξγοαμμαςιρμόπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ρςη 

διάοκεια ςξσ ρυξλικξύ έςξσπ

 Δμαλλακςικέπ λύρειπ- ςοξπξπξιήρειπ για ςιπ 

άρυημεπ καιοικέπ  ρσμθήκεπ 

 Αμαποξραομξγέπ βάρη ςηπ διαμξοτχςικήπ 

ανιξλόγηρηπ ςηπ σλξπξίηρηπ



Οπξιαδήπξςε θεμαςική εμόςηςα ςξσ Υύρη και 

Άρκηρη επιλεγεί 

 ποέπει μα πεοιέυει επαοκή τσρική 

δοαρςηοιόςηςα για ςξσπ μαθηςέπ

 ποέπει μα εμαλλάρρεςαι με διαδικαρίεπ 

διεοεσμηςικήπ μάθηρηπ 

 δεμ ςασςίζεςαι με ςημ ώοα ςηπ Υσρικήπ 

Αγχγήπ αλλά ρσμπληοώμει ςξσπ ρςόυξσπ και 

ςξσπ ρκξπξύπ ςηπ


