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Εκδοτική Ομάδα
Το ερευνητικό έργο ELESA είναι διαχειριζόμενο από κοινού από α) τους παρακάτω Φορείς Παροχής Εκπαίδευσης και β) από τους
παρακάτω Εθνικούς Συνδέσμους Επιχειρήσεων Τουρισμού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων.
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Πρόλογος
Σε συνέχεια των ερευνητικών έργων EQFOA (2006-2008) και CLO2 (2008-2010), το ELESA αποτελεί την ολοκλήρωση του κύκλου
τριών ερευνητικών έργων και της δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος αποκλειστικά για Εμψυχωτές Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων στο συγκεκριμένο τομέα.
Ερευνητικά
Έργα

Σκοπός

Κύρια Αποτελέσματα
και παραδοτέα

EQFOA

Περιγράφοντας τον Τομέα

Λειτουργικός Χάρτης & Πλαίσιο Προσόντων

CLO2

Αναπτύσσοντας τα μαθησιακά
αποτελέσματα από τα αναγνωρισθέντα
προσόντα στο ερευνητικό έργο EQFOA

Πλαίσιο
Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

ELESA

Αναπτύσσοντας έναν αριθμό
Περιγραμμάτων διδασκαλίας και
Μαθημάτων από το CLO2

Δημιουργία
Προγράμματος Σπουδών

Ο κύκλος των τριών ερευνητικών έργων

Από την έναρξη αυτής της ερευνητικής διαδικασίας, η προσοχή ήταν πάντα στραμμένη στα προσόντα που απαιτούνται από τον Εμψυχωτή
Υπαίθριων Δραστηριοτήτων, προκειμένου να λειτουργήσει με επιτυχία στον εμπορικό τομέα της Υπαίθριας Αναψυχής.
Τα προσόντα αυτά οδήγησαν στον καθορισμό των αντίστοιχων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που προέκυψαν
διαχωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία περιλαμβάνει τα «Soft skills» δηλαδή τις «δεξιότητες γενικής φύσης – όχι τεχνικές» και
η δεύτερη κατηγορία τα «Hard Skills» δηλαδή τις «δεξιότητες τεχνικής φύσης» ενός Εμψυχωτή Υπαίθριων Δραστηριοτήτων. Ο διαχωρισμός
εξέφρασε τη σαφή διάκριση μεταξύ α) των ‘γενικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων’ που πρέπει να διαθέτει ο Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων και
β) των καθαρά ‘τεχνικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων’ που απαιτούνται για την υλοποίηση κάθε μιας υπαίθριας δραστηριότητας. Ο διαχωρισμός αυτός
αποφεύγει την εξομοίωση του επαγγέλματος του Εμψυχωτή Υπαίθριων Δραστηριοτήτων με τον _ κατά τα άλλα επαρκή σε τεχνικά προσόντα _
συνοδό Υπαίθριων Δραστηριοτήτων.
Πράγματι, εάν οι περισσότεροι πελάτες προγραμμάτων υπαίθριας αναψυχής ενδιαφέρονται να απολαύσουν μια δραστηριότητα σε ένα ασφαλές
περιβάλλον και με διασκεδαστικό τρόπο, μόνο ένα μικρό μέρος αφορά στην ‘τεχνική’ κάλυψη της δραστηριότητας.
Η ασφάλεια αποτελεί παράγοντα εξαιρετικά σημαντικό στην παροχή των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Συνεπώς για τους Εμψυχωτές Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων είναι ζωτικής σημασίας να κατέχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο τεχνικών δεξιοτήτων σε υπαίθριες δραστηριότητες. Ωστόσο, το
επίπεδο των τεχνικών δεξιοτήτων δεν αντιπροσωπεύει την ουσία και το σκοπό των υπηρεσιών που προσφέρονται στην Υπαίθρια Αναψυχή, αλλά
ούτε και το βασικό κίνητρο του πελάτη που αγοράζει αντίστοιχες υπηρεσίες και προγράμματα.
Ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο αυτών συνόλων ικανοτήτων (Soft skills & Hard Skills) επέτρεψε την ανάδειξη της πραγματικότητας των υπαίθριων
υπηρεσιών, ως υπηρεσίες Ενεργού Αναψυχής. Οι υπηρεσίες Ενεργού Αναψυχής αναφέρονται στους τουρίστες, παραθεριστές και σε πελάτες
προσανατολισμένους προς την αναψυχή, των οποίων το κύριο μέλημα είναι η «διασκέδαση» και η «ασφάλεια» και όχι «τεχνικές επιδόσεις» σε
υπαίθριες δραστηριότητες.
Τα 40 μαθησιακά αποτελέσματα που παρήχθησαν στο ερευνητικό έργο CLO2 εκφράστηκαν μέσα από 12 Περιγραφές Μαθημάτων (soft
skills). Αντίστοιχες απαιτήσεις για τα «τεχνικά προσόντα/ δεξιότητες» (ανά υπαίθρια δραστηριότητα) εμπεριέχονται στις Περιγραφές των
«Επαγγελματικών Τεχνικών Ικανοτήτων» (PTCs), τα οποία και προσδιορίζουν τις ελάχιστες τεχνικές ικανότητες/ επάρκεια, που απαιτούνται από
τους Εμψυχωτές Υπαίθριων Δραστηριοτήτων ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες στο συγκεκριμένο εμπορικό τομέα. 1 & 2
Τα PTCs δεν προβλέπεται να αντικαταστήσουν τις πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις εθνικής εμβέλειας, αλλά η διαδικασία των PTC θα χρησιμοποιηθεί
για την αξιολόγηση της τεχνικής ικανότητας του Εμψυχωτή Υπαίθριων Δραστηριοτήτων ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά στο συγκεκριμένο
εμπορικό τομέα. Ως εκ τούτου, τα PTCs αναπτύχθηκαν με τρόπο ώστε να εκτιμηθεί η τεχνική επάρκεια που απαιτείται από έναν εμψυχωτή ώστε
να λειτουργήσει σε μια «κανονική» «τυπική μέρα» σε προγράμματα με υπαίθριες δραστηριότητες που προσφέρονται από έναν επίσης τυπικό
φορέα παροχής υπαίθριων υπηρεσιών.
Για να καθορισθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η έννοια της «κανονικής» «τυπικής ημέρας» σε μία υπαίθρια δραστηριότητα από έναν πάροχο
υπηρεσιών, χρησιμοποιείται η έννοια της «περιοχής δράσης».
Ο όρος «περιοχή δράσης» αναφέρεται στο φυσικό και στο τεχνικό πλαίσιο εντός του οποίου ο εμψυχωτής υπαίθριων δραστηριοτήτων θα
λειτουργήσει:
t͔ϭϲϱϯϧϨЅɀϩϟЃϯϧϭϣϨϲϮЀϤϣϧϰϭɀϣϮϧϠЀϩϩϭϫϯϰϭϭɀϭЃϭϪϧϟjϨϟϫϭϫϧϨЂxjϰϱɀϧϨЂϥϪЁϮϟxϱɀϟЃϦϮϧϟ϶ϢϮϟϯϰϥϮϧЅϰϥϰϟ϶ϯϱϫЂϦϵ϶ϩϟϪϠЀϫϣϧϳЈϮϟ
(βουνό, βράχος, λίμνη, κλπ.)
t͔ϭϰϣϳϫϧϨЅɀϩϟЃϯϧϭϣϨϲϮЀϤϣϧϰϧ϶ϯϱϫϦЂϨϣ϶ϰϭϱɀϣϮϧϠЀϩϩϭϫϰϭ϶ϯϰϭϭɀϭЃϭϪϧϟjκανονική» «τυπική ημέρα» μια υπαίθρια δραστηριότητα συνήθως
λαμβάνει χώρα (ο βαθμός δυσκολίας του ποταμού, ο βαθμός διαδρομής στην αναρρίχηση, οι καιρικές συνθήκες, κλπ. ...)
Η λίστα των Υπαίθριων Δραστηριοτήτων που έχουν επιλεγεί για το πρόγραμμα σπουδών Elesa είναι σήμερα ένας αρχικός κατάλογος από
υπαίθριες δραστηριότητες. Εάν στο εγγύς μέλλον απαιτηθούν περισσότερα PTCs για άλλες δραστηριότητες, ο κατάλογος αυτός μπορεί να
επεκταθεί. Για παράδειγμα, στην επιλογή των δραστηριοτήτων αυτών απουσιάζουν οι δραστηριότητες «αέρα» που προσφέρονται σε ολόκληρη
την ΕΕ και η κοινοπραξία δεν περιλαμβάνει καμία δραστηριότητα από αυτή την ομάδα, προς το παρόν. Χωρίς όμως αμφιβολία, σύντομα θα
χρειασθούν και τα αντίστοιχα PTCs για τις δραστηριότητες «αέρα».
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι Περιγραφές Μαθημάτων αφορούν μόνο στο συγκεκριμένο τομέα και στο περιεχόμενο του προγράμματος
κατάρτισης των Εμψυχωτών Υπαίθριας Αναψυχής. Οι προτεινόμενες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και οι μορφές αξιολόγησης
(διδακτικές προσεγγίσεις) έχουν μεν καθοριστεί, αλλά η τελική ευθύνη επιλογής της μεθόδου διδασκαλίας απομένει στους εκάστοτε φορείς που
θα παρέχουν την κατάρτιση.
1
2

4

http://www.elesa-project.eu/fileadmin/user_upload/documents/ELESA_Desk_Research_Summary.pdf (pp. 25-32).
http://www.elesa-project.eu/fileadmin/user_upload/documents/ELESA_Desk_Research_Summary.pdf
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Εισαγωγή
Η Υπαίθρια Αναψυχή στην εμπορική της μορφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια σχετικά νέα δραστηριότητα που αναπτύχθηκε σε
ορισμένες χώρες στη δεκαετία του 70, συνέχισε να αναπτύσσεται στη δεκαετία του ‘80, ενώ σε κάποιες χώρες ο τομέας της Υπαίθριας
Αναψυχής εμφανίζεται να κορυφώνεται μόλις στα τέλη της δεκαετίας του ‘90. Σε Ανατολικές κυρίως χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έννοια
της Υπαίθριας Αναψυχής, ως εμπορική δραστηριότητα, στην πραγματικότητα είναι πρωτοεμφανιζόμενη.
Η χιονοδρομία για παράδειγμα ξεκίνησε στην αρχή της δεκαετίας του ‘60 από τη Γαλλία, αργότερα την Ιταλία, την Αυστρία και την Ελβετία
αναπτύσσοντας ταχύτατα μια τεράστια εγχώρια αγορά. Από την άλλη πλευρά, η εμπορική αυτή υπαίθρια δραστηριότητα αναπτύχθηκε μόνο
τη δεκαετία του 80 σαν ελκυστική μαζική αγορά κυρίως για τους Βρετανούς τουρίστες, ενώ έθνη όπως οι Ρώσοι υπήρξαν μαζικοί καταναλωτές
μόνο στις αρχές του 21ου αιώνα.
Το ‘Rafting’ ως υπαίθρια δραστηριότητα έρχεται από τις ΗΠΑ στη Γαλλία και την Ελβετία στα μέσα της δεκαετίας του 80, την ίδια εποχή όπως
και η ιστιοσανίδα (wind surfing).
Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες υπαίθριες δραστηριότητες στην αρχική τους μορφή προέκυψαν είτε από κάποια «τεχνική» ή «αθλητική»
προέκταση/ανάγκη/υποδομή μιας δράσης, είτε σε άλλες περιπτώσεις προέκυψαν λόγω της προϊστορίας τους. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, οι
ένοπλες δυνάμεις πάντα εμπλέκονταν και εξακολουθούν να εμπλέκονται, σε κάποιο βαθμό, με την ανάπτυξη της ιππασίας.
Ωστόσο, η αγορά των δραστηριοτήτων της Υπαίθριας Αναψυχής έχει κυρίως διαμορφωθεί μέσα από την ανάπτυξη του τουρισμού. Οι διεθνείς
αφίξεις τουριστών (I T A ) σε όλο τον κόσμο θα ξεπεράσουν το 1,0 δισεκατομμύριο το 2012 (51,6% εξ αυτών αφορούν στην Ευρώπη) με μια
παγκόσμια μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 4,1% από το 2009 έως το 2012.
Η I T A εκτιμά ότι αυτή η αύξηση θα φθάσει τα 1,2 δισεκατομμύρια το 2014 (51,9% στην Ευρώπη) και προβλέπεται να επεκταθεί σε 1,8
δισεκατομμύρια αφίξεις το 2030 (41,1% στην Ευρώπη), γεγονός που οδηγεί σε ένα μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του 2,6% (εκ των οποίων το
1,2% στην Ευρώπη). 4
Παρά τη σημαντική αυτή αύξηση, η δυναμική για την ανάπτυξη του Τουρισμού Υπαίθρου είναι ακόμα μεγαλύτερη, γεγονός το οποίο
απεικονίζεται μέσα από διάφορες μελέτες που αντανακλούν την παγκόσμια τάση. Εκτεταμένη τεκμηρίωση και στατιστικά στοιχεία
αναφορικά με τον «Τουρισμό Περιπέτειας» συναντώνται σε εκδόσεις του «Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (U N W T O), 5 καθώς και σε
δημοσιεύσεις του Adventure Travel Trade Association (ATTA). 6
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ‘Flash Eurobarometer 392’, 7 1ανακοινώνοντας μελέτη που διεξάγεται σε ετήσια βάση από την Ε.Ε. , υποστήριξε
ότι το 2013 περίπου 13% των ευρωπαίων τουριστών ταξίδεψαν για να επισκεφθούν φυσικούς προορισμούς (βουνά, λίμνες, τοπία κλπ) και το
5% εξ’ αυτών παρακινήθηκαν από δραστηριότητες που σχετίζονται με τα σπορ (π.χ. καταδύσεις, ποδηλασία στο βουνό κλπ). Τα δεδομένα
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ένα ποσοστό περίπου 18% του συνόλου των τουριστών, εκφράζει το μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του αριθμού
τους για την περίοδο 2009-2013.
Οι πτήσεις χαμηλού κόστους, τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο έχουν σε μεγάλο βαθμό συμβάλει στην επέκταση των εμπορικών
υπαίθριων δραστηριοτήτων από τις αρχές του 21ου αιώνα. Η πρόσφατη ανάπτυξη των δύο εννοιών, των υπηρεσιών και της βιομηχανίας
της αναψυχής (leisure industry) έχει σαφώς δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες για την ανάπτυξη του τομέα της Υπαίθριας Αναψυχής και των
Υπαίθριων Δραστηριοτήτων τις τελευταίες δεκαετίες.
Σήμερα, και σε ό, τι αφορά την Ευρώπη, η Υπαίθρια Αναψυχή (Outdoors) αποτελεί μια τεράστια αγορά με συνεχή αύξηση του αριθμού των
πολιτών της Ε.Ε. που επιθυμούν να μετακινηθούν από τη μία χώρα στην άλλη για να συμμετέχουν σε διακοπές με υπαίθριες δραστηριότητες
με φίλους ή την οικογένεια, για ένα διάλλειμα το Σαββατοκύριακο, ή συμμετοχή σε μία συνεδρία με περιεχόμενο ‘outdoor team building’.
Λόγω του αρκετά «νεαρού της ηλικίας» της Υπαίθριας Αναψυχής (Outdoors), ο τομέας παρουσιάζει την ανάγκη να γίνει πιο συγκεκριμένος,
να αποκτήσει ‘ορισμό’ 8,να οργανωθεί και να προχωρήσει σε επαγγελματική τυποποίηση 9. Επίσης, ο τομέας άπτεται θεμάτων όπως η
ασφάλεια 10 των συμμετεχόντων /πελατών, ο καθορισμός προτύπων για την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών, η επαρκής εκπαίδευση του
προσωπικού με αναφορά στις ελάχιστες δεξιότητες και ικανότητες που οφείλει να έχει ο Εμψυχωτής και είναι απαραίτητες 11.
Πράγματι, σε μια βιομηχανία παροχής υπηρεσιών, η βασική πτυχή της διασφάλισης της ποιότητας σχετίζεται με την ικανότητα του
προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών σε ανάλογο επίπεδο που οι συμμετέχοντες /πελάτες αφ’ ενός να είναι ασφαλείς και αφ’ ετέρου να
έχουν την ευχάριστη επιθυμία να επαναλάβουν στο μέλλον την αγορά ανάλογων υπηρεσιών.
Αυτός είναι και ο λόγος που θέματα όπως τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης (LLP), το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), το Εθνικό
Σύστημα Εργασιακών Προσόντων (National Vocational Qualification - NVQ) και το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, είναι πρωταρχικής
σημασίας για όλους τους επαγγελματίες όπως αντίστοιχα για τις επαγγελματικές οργανώσεις, συνδέσμους και συνδικάτα.

4
5
6
7
8
9
10

ανάλυση του IDTOUR, βασισμένη στο UNWTO (2014) και στο Ευρωβαρόμετρο (2014) http://idtour.pt/pdfs/Tourism_and_Outdoors_Trends_ELESA.pdf
http://media.unwto.org/press-release/2014-11-04/unwto-and-adventure-travel-trade-association-release-global-report-adventur
http://www.adventuretravel.biz/
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_392_en.pdf
H. Smulders (2010), Defining the outdoors, EC-OE, http://www.ec-oe.eu/defining-the-outdoors/
The European Confederation of Outdoor Employers (EC-OE), 2008, www.ec-oe.eu
H. Smulders, J-Y Lapeyrère & Ann O’Connor (2013), Non-regulatory measures related to the safety of outdoor leisure activities in the EU, DG Sanco, http://
www.ec-oe.eu/publications/
11 EU ELESA project (2013-2015) : http://www.elesa-project.eu/home/
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Συνεπώς οι αρμοδιότητες και οι δεξιότητες των Εμψυχωτών της αγοράς της Υπαίθριας Αναψυχής (Outdoors) είναι η κινητήρια δύναμη για την
ανάπτυξη του ερευνητικού έργου ELESA. 12

Το Υπαίθριο Περιβάλλον
Υπάρχουν λίγα στοιχεία που ιστορικά διακρίνουν την Υπαίθρια Αναψυχή (Outdoors) από άλλους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών
και αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να θεωρηθούν ως τα «απρόβλεπτα της Υπαίθριας Αναψυχής (Outdoors)». 13

Η κινητικότητα των συμμετεχόντων/ πελατών
Οι υπαίθριες δραστηριότητες κατά βάση υλοποιούνται «σε ελεύθερο φυσικό περιβάλλον», και μακριά από τις πόλεις, αλλά υπάρχουν και
ορισμένες τεχνητές/ξηρές πίστες του σκι και τεχνητοί τοίχοι αναρρίχησης που είναι κατασκευασμένοι μέσα σε πόλεις. Η πλειονότητα όμως
των Υπαίθριων Δραστηριοτήτων εκτελούνται στην εξοχή. Κατά συνέπεια, πολύ συχνά οι εταιρείες Υπαίθριας Αναψυχής έχουν την έδρα
τους σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και ως εκ τούτου αποτελούν το κλειδί για τη βελτίωση των τοπικών βιοτικών συνθηκών και τη
βελτίωση της αγροτικής οικονομικής βιωσιμότητας.
Ενώ περίπου το 75% του πληθυσμού της Ε.Ε. ζει σε πόλεις και κωμοπόλεις, η συμμετοχή σε Υπαίθριες Δραστηριότητες παρασύρει ένα υψηλό
αριθμό πελατών /καταναλωτών στην ύπαιθρο. Το γεγονός αυτό οδηγεί αφενός σε ένα σχετικά υψηλό κύκλο εργασιών λόγω πελατείας και
αφετέρου στην άθροιση καταναλωτών με ποικίλο προφίλ για έναν οργανισμό Υπαίθριας Αναψυχής. Από την άποψη των αρμοδιοτήτων, μια
συγκεκριμένη εταιρεία Υπαίθριας Αναψυχής μπορεί να πρέπει να καλύψει τις ανάγκες υπηκόων/πελατών από πολλές διαφορετικές χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι καταναλωτές έχουν γρήγορα αποκτήσει μια διεθνή άποψη /επισκόπηση για τον τομέα της Υπαίθριας Αναψυχής
(Outdoors), σε σημείο ακόμη και να γνωρίζουν περισσότερα σχετικά με τις επιλογές που προσφέρονται σε ολόκληρη την Ε.Ε. από ό, τι οι ίδιοι
οι τοπικοί επαγγελματίες: ενώ ένας εμψυχωτής στη χιονοδρομία εργάζεται κάθε χειμώνα στις πλαγιές του ίδιου χωριού/περιοχής, μερικοί από
τους πελάτες του μπορεί να επισκεφθούν/δοκιμάσουν περιοχές για σκι και σε άλλες χώρες.

Επικοινωνία
Λόγω των πολιτιστικών και των γλωσσικών ζητημάτων, ο τομέας της Υπαίθριας Αναψυχής χρειάζεται να απασχολεί προσωπικό με
συγκεκριμένα προσόντα. Πράγματι, μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό συγκεκριμένης πελατείας (Ολλανδούς, Βρετανούς,
Φλαμανδούς, Ρώσους, κλπ.) θα ωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό εάν κάνει χρήση εμψυχωτών και άλλων μελών του προσωπικού οι οποίοι όχι μόνο
μιλούν αρκετές γλώσσες, αλλά επίσης μοιράζονται με τους επισκέπτες/ πελάτες τις ίδιες πολιτισμικές αξίες.
Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο συχνά αγνοείται ή υποβαθμίζεται. Ένας τοπικός εμψυχωτής μπορεί να έχει σοβαρή επιμόρφωση και προσόντα
όσον αφορά τη γνώση της περιοχής και τις τεχνικές δεξιότητες μιας συγκεκριμένης υπαίθριας δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν ο εμψυχωτής
δεν έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με τους πελάτες λόγω περιορισμών στη χρήση της γλώσσας ή / και σε πιθανή
παρανόηση κάποιων πολιτιστικών ζητημάτων, και αυτή η αδυναμία πιθανά να γίνει αντιληπτή ως μια φτωχή παροχή υπηρεσιών από το φορέα
και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα.
Στην αγορά της Υπαίθριας Αναψυχής δεν αρκούν μόνο οι καλές τεχνικές δεξιότητες που μπορεί να διαθέτει ένας εμψυχωτής. Το σημαντικό
είναι να βρίσκεται σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους πελάτες, γιατί διαφορετικά δε λειτουργεί με επιτυχία το όλο σχήμα.

12 ELESA: European LEarning Syllabus for outdoor Animators (2013-2015), http://www.elesa-project.eu/home/
13 ‘Πολιτική’ του ερευνητικού έργου ELESA: http://www.elesa-project, (pp.18-21)
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Εποχικότητα και κινητικότητα των εργαζομένων
Ο εποχιακός χαρακτήρας πολλών υπαίθριων δραστηριοτήτων μπορεί να προκαλέσει την κινητικότητα των εργαζομένων. Για να κάνει
σκι κάποιος πρέπει να υπάρχει χιόνι, για να κάνει κάποιος rafting πρέπει να υπάρχει ικανός όγκος νερού στο ποτάμι, για να κάνει κάποιος
canyoning χρειάζεται ένα συνδυασμό κατάλληλων συνθηκών (καιρός, νερό) κλπ.
Ένας Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων για να κερδίσει τα προς το ζην, εξειδικεύεται για παράδειγμα στο rafting, και ως εκ τούτου έχει
επιλογή είτε να μεταναστεύσει - ακόμη κι έξω από την Ευρώπη - ανάλογα με τις κατά τόπους συνθήκες ικανού όγκου νερού στο ποτάμι, ή
εξειδίκευσης-εκπαίδευσης σε άλλες υπαίθριες δραστηριότητες που δίνει την δυνατότητα να εργασθεί πιο κοντά στη μόνιμή του κατοικία.
Σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η εποχιακή κινητικότητα επίσης δημιουργεί ένα μειονέκτημα για τη βιωσιμότητα των τοπικών εταιριών /
εργοδοτών, είτε πρόκειται για ιδιωτικού είτε για δημόσιου χαρακτήρα. Πολύ συχνά οι τοπικοί εργοδότες, χρόνο με το χρόνο, αγχωτικά
αναζητούν νέους Εμψυχωτές Υπαίθριων Δραστηριοτήτων για να δουλέψουν στις εργασίες τους.
Για να μπορεί ένας Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων (Outdoor Animator) να κερδίσει ετησίως ένα επαρκές εισόδημα, είναι υψίστης
σημασίας να έχει μια σωστή και προσαρμοσμένη κατάρτιση/εκπαίδευση η οποία θα αυξήσει τις ικανότητές του σε μια σειρά από διαφορετικές
υπαίθριες δραστηριότητες και ως εκ τούτου αποκτά την ικανότητα κινητικότητας γεωγραφικά και εποχιακά. Από την άλλη πλευρά, η
κατάλληλη και προσαρμοσμένη κατάρτιση/εκπαίδευση σίγουρα θα μειώσει σημαντικά την οικονομική «εγκατάλειψη» κάποιων εποχιακών
εργαζομένων _ως εμψυχωτές σε υπαίθριες δραστηριότητες_ και θα είναι πιο πιθανό να παραμείνουν στον κλάδο όταν μπορούν να διατηρούν
εισοδήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Το ζήτημα των γενικών προσόντων δεν είναι μόνο το σημείο κλειδί για τους εμψυχωτές, αλλά και για τα χωριά της περιοχής που έχουν
ανάγκη να προσφέρουν χειμώνα / καλοκαίρι δραστηριότητες - και στην πραγματικότητα προγράμματα για όλο το χρόνο – και με αυτόν τον
τρόπο να διατηρούν τον αριθμό του τοπικού πληθυσμού, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ικανοί να τα εφαρμόσουν με επιτυχία σε πολλαπλές
υπαίθριες δραστηριότητες. Η βιωσιμότητα της τοπικής αγροτικής οικονομίας, κατά συνέπεια, συνδέεται άμεσα με τα προσόντα των
εμψυχωτών και την ικανότητά τους να παρέχουν προγράμματα Υπαίθριας Αναψυχής σε τοπικό επίπεδο και σε ετήσια βάση.

Αδυναμία μεταφοράς του τόπου διεξαγωγής της δράσης
Μία άλλη ειδική πτυχή των Outdoors είναι ότι πολλές δραστηριότητες συνδέονται με τον τόπο όπου οργανώνονται και ως εκ τούτου δεν
μπορούν να πραγματοποιηθούν σε άλλο προορισμό. Στην πραγματικότητα, η τοποθεσία είναι συνώνυμη με την υπαίθρια δραστηριότητα.
Επιτυχημένα ανάλογα παραδείγματα είναι για παράδειγμα η ανάβαση στον Όλυμπο από το λούκι, η κατάβαση με rafting του φαραγγιού του
Λούσιου, το θαλάσσιο κανόε-καγιάκ σε νησάκια του Ιονίου κλπ.
Σε κάθε περίπτωση, μια μικρή ορεινή περιοχή που επωφελείται από ένα χείμαρρο ιδανικό για κανό, θα συνεχίσει να επωφελείται από αυτόν για
ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, εάν ο χείμαρρος εξακολουθεί να υπάρχει. Επιπλέον, και κυρίως λόγω των περιβαλλοντικών ζητημάτων,
οι υπαίθριες δραστηριότητες είναι πάντα πολύ συγκεκριμένες και η πραγματοποίησή τους δεν μπορεί να μεταφερθεί αλλού.

Η ιδιαιτερότητα της πληθώρας των Υπαίθριων Δραστηριοτήτων
Οι υπαίθριες δραστηριότητες είναι πολλές και οι κυριότερες εξ αυτών έχουν ταξινομηθεί κατά το πρώτο μέρος του έργου. Το ερευνητικό
έργο EQFOA έχει παράγει έναν κατάλογο διαχωρίζοντας τις υπαίθριες δραστηριότητες σε 5 «υποτομείς». Είναι ωστόσο σημαντικό να
σημειωθεί ότι ο τομέας των outdoors αποτελεί έναν πολύ «δυναμικό» τομέα και συνεπώς ο κατάλογος των υπαίθριων δραστηριοτήτων του
EQFOA μπορεί να μεταβάλλεται διαχρονικά. Το παραπάνω σημαίνει ότι κάθε πρόγραμμα κατάρτισης/εκπαίδευσης για Εμψυχωτές Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων de facto θα πρέπει να παρουσιάζει ευελιξία.
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Το περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης
Με σκοπό να αποκτήσει μια συνεκτική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης στην κατάρτιση των Εμψυχωτών Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων, η κοινοπραξία ELESA διερεύνησε το περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης στα εκπροσωπούμενα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Διερευνώντας το εκπαιδευτικό περιβάλλον, σταδιακά έγινε σαφές ότι είναι αρκετά εκτεταμένο. Εκτός από τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές
δομές, όπως η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια (μη- πανεπιστημιακή και πανεπιστημιακή) εκπαίδευση, οι διασυνδέσεις με το μελλοντικό
πρόγραμμα κατάρτισης Εμψυχωτών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων είναι επίσης σίγουρο ότι μπορούν να βρεθούν στον τομέα της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. ΙΕΚ). Επιπλέον, χρήσιμες διασυνδέσεις μπορούν επίσης να βρεθούν π.χ. σε προγράμματα
εκπαίδευσης αθλητισμού και τουριστικής κατάρτισης. 14
Ενώ τα προσόντα, στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης, προσδιορίζονται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα EQF, συχνά επιτυγχάνονται και
καθορίζονται στο πλαίσιο της κατάρτισης και της εκπαίδευσης για βραβεία / βεβαιώσεις. Τα προσόντα /ικανότητες μπορεί επίσης να
αποκτηθούν και να αναφέρονται μεμονωμένα, μέσω μιας διαδικασίας Αναγνώρισης Προγενέστερης Μάθησης / Πιστοποίησης Προηγούμενης
Μάθησης.
Κατά τη διάρκεια του ερευνητικού έργου CLO2, η βασική ικανότητα του επαγγελματία Εμψυχωτή Υπαίθριων Δραστηριοτήτων είχε εντοπιστεί
σε EQF επίπεδο 5. Ως εκ τούτου, η λειτουργία των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αυτό το επίπεδο EQF επίπεδο 5 παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ερευνητικό έργο ELESA. 15
Σε όλη την Ε.Ε., υπάρχει μια ποικιλία προγραμμάτων και πιστοποιήσεων που προσφέρονται σε επίπεδο EQF επίπεδο 5. Μερικές από αυτές
είναι ευθυγραμμισμένες με τη διαδικασία της Μπολόνια και χαρακτηρίζονται ως Σύντομοι Κύκλοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (SCHE).
Ωστόσο, σε αρκετές χώρες, η SCHE χρησιμοποιείται ως σημείο πρόσβασης στον πρώτο κύκλο της διαδικασίας της Μπολόνια, το Πτυχίο
3βάθμιας εκπαίδευσης- bachelor (επίπεδο EQF 6). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα γεφύρωσης ή την ενσωμάτωση των
συσσωρευμένων διδακτικών μονάδων ECTS από το πρόγραμμα EQF επίπεδο 5. στο επίπεδο EQF επίπεδο 6 .

Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων: Κινητικότητα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ιστοσελίδες της παρουσιάζει το σύστημα EQF (European Qualification Framework) ως εξής:
t͔ϭ͆ϱϮϵɀϟЄϨЅ͑ϩϟЃϯϧϭ͆ɀϟϡϡϣϩϪϟϰϧϨЈϫ͑ϮϭϯЅϫϰϵϫ &2' ϣЃϫϟϧЁϫϟϣϮϡϟϩϣЃϭϪϣϰЀϲϮϟϯϥ϶ɀϭϱϠϭϥϦЀϰϥϫϣɀϧϨϭϧϫϵϫЃϟϨϟϧϰϥϯІϡϨϮϧϯϥ
μεταξύ των συστημάτων επαγγελματικών προσόντων στην Ευρώπη. 16
t͍ϣϯϰЅϳϭϰϥϯϵϯϰЂϩϣϧϰϭϱϮϡЃϟϰϭϱ&2' ϭϧϣϱϮϵɀϟЄϨЁ϶ϳЈϮϣ϶ϨϟϩϭІϫϰϟϧϫϟϯϱϫϢЁϯϭϱϫϰϟϣϦϫϧϨЀϣɀЃɀϣϢϟɀϮϭϯЅϫϰϵϫϪϣϰϭ&2'Ϩϟϧϫϟ
αναφέρουν όλα τα νέα προσόντα τα πιστοποιητικά, τα διπλώματα, τα πτυχία και τα έγγραφα Europass, αντίστοιχα με το ανάλογο επίπεδο
στο EQF. 17
t͔ϭ&2'ɀІϩϥ QPSUBM ɀϟϮЁϳϣϧϰϟϟɀϭϰϣϩЁϯϪϟϰϟϰϥ϶ϣϦϫϧϨЂ϶ϢϧϟϢϧϨϟϯЃϟ϶ϡϧϟϰϥϯϱϯϳЁϰϧϯϥϰϵϫϣɀϧɀЁϢϵϫϰϵϫϣϦϫϧϨЈϫɀϮϭϯЅϫϰϵϫϪϣϰϟ
επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Στη «Σύγκριση του Πλαισίου Προσόντων» είναι δυνατό να εξακριβωθεί πώς έχουν συνδεθεί
με το EQF τα εθνικά επίπεδα προσόντων των χωρών που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία αντιστοίχισης τους. Το πρόγραμμα σπουδών
ELESA είναι σαφώς δομημένο επάνω στις αρχές του EQF 18 .
H κοινοπραξία ELESA γνωρίζει πλήρως ότι η παραπομπή στο EQF πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο, από τα Εθνικά Συντονιστικά Κέντρα
(NCPs) ενώ από την πρώτη στιγμή, για την κατασκευή του Προγράμματος Σπουδών ELESA, είχε προβλεφθεί να γίνει σε EQF επίπεδο 5.
Κατά συνέπεια, το ELESA συνδέεται κυρίως με το πιστωτικό σύστημα μονάδων ECVET και το Σύντομο Κύκλο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(SCHE).
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι «η εφαρμογή του EQF προϋποθέτει να περιγράφονται με όρους μαθησιακών αποτελεσμάτων
όλα τα προσόντα που σχετίζονται με το EQF, μέσω εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων.» 1916 Η τελευταία οδηγία είναι ακριβώς
αυτό το στοιχείο που φρόντισε να περιλάβει το ερευνητικό έργο ELESA.
Επιπλέον -και ακριβώς επειδή το πρόγραμμα σπουδών ELESA είναι χτισμένο στα μαθησιακά αποτελέσματα- πιστεύεται ότι το ELESA
εντάσσεται σε εργαλεία όπως το Europass που προσφέρονται από την ΕΕ, προκειμένου να προωθηθεί η κινητικότητα των εργαζομένων. Αυτό
ωστόσο, είναι μόνο η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά είναι η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
Καθώς το ELESA ως πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους Εμψυχωτές Υπαίθριων Δραστηριοτήτων έχει σχεδιασθεί για ένα μοναδικό τομέα
Πανευρωπαϊκά, το ELESA μπορεί να συμβάλει στην αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έπειτα
στην προώθηση και διευκόλυνση της κινητικότητας των Εμψυχωτών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ε.Ε.
Πιστεύεται ότι λόγω ακριβώς της Πανευρωπαϊκής του προσέγγισης, το ELESA ταιριάζει στη νέα οδηγία της Ε.Ε. 2013/55 σχετικά με την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (που αντικαθιστά την Dir. 2005/36), ώστε να αρχίσει να λειτουργεί από 18/01/2016 και
μετέπειτα. . 20

14
15
16
17
18
19
20

http://www.elesa-project.eu/fileadmin/user_upload/documents/Policy_Context_of_the_ELESA_project.pdf
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f[0]=im_field_entity_type%3A97
https://europass.cedefop.europa.eu/en/about
http://ec.europa.eu/ploteus/en/compare
https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f[0]=im_field_entity_type%3A97
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:0170:en:PDF
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Συμπερασματικά
Στο πλαίσιο αυτής της σύντομης εισαγωγής στο Πρόγραμμα Σπουδών ELESA, η περίληψη του Υπαίθριου Περιβάλλοντος θα μπορούσε να
αποδοθεί με τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: EQF (επίπεδο 5), ECVET, Σύντομος Κύκλος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (SCHE), Μαθησιακά
Αποτελέσματα, Euro pass, Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων (Οδηγία. 2013/55), Πανευρωπαϊκό και Κινητικότητα.
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Μέρος 2
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Η διαδρομή προς το ερευνητικό έργο ELESA
Πριν από την υποβολή του ερευνητικού σχεδίου EQFOA το 2006, η πρώτη συνάντηση της συνομοταξίας των εταίρων Υπαίθριας Αναψυχής
- που συμμετέχουν σε έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. - πραγματοποιήθηκε στη Λυών (Γαλλία) τον Ιούνιο του 2005. Στη συνάντηση
συμμετείχαν 15 άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα, δηλαδή Πανεπιστήμια και Σωματεία εργοδοτών. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν να
ξεκινήσει μια διαδικασία που οδήγησε στην κατασκευή ενός Προγράμματος Σπουδών Μάθησης για Εμψυχωτές Υπαίθριων Δραστηριοτήτων
«έτοιμο προς χρήση». Είναι σημαντικό να ευχαριστήσουμε τον Καθηγητή Jean Camy (Πανεπιστήμιο της Lyon1 FR) για τη συμβολή του στην
έναρξη αυτής της μακράς Ευρωπαϊκής διαδικασίας.
Οι πρώτοι «εταίροι» σαφώς κατανόησαν ότι η διαδρομή για ένα τέτοιο επίτευγμα θα έπρεπε να περάσει από μια μακρά σειρά επιτυχών
βημάτων που έπρεπε να σχεδιαστούν προσεκτικά.
Το ερευνητικό έργο EQFOA (2006-2008) αναπτύχθηκε, εμπνευσμένο από άλλα έργα όπως εκείνο της βιομηχανίας του Fitness (ο άλλος
τομέας της Ενεργούς Αναψυχής) και του τομέα του Κοινωνικού Διαλόγου (Social Dialogue) στη Γαλλία, για να απαντήσει στα ακόλουθα
ερωτήματα:
t͔ϧϣЃϫϟϧϥ͕ɀϟЃϦϮϧϟ͂ϫϟϴϱϳЂ 0VUEPPST 
t͑ϭϧϣ϶ϣЃϫϟϧϭϧϦЁϯϣϧ϶ϣϮϡϟϯЃϟ϶ɀϭϱϣϪɀϣϮϧЁϳϭϫϰϟϧϯϰϥϫ͕ɀϟЃϦϮϧϟ͂ϫϟϴϱϳЂ
t͂ɀЅϰϧϟɀϭϰϣϩϭІϫϰϟϧϟϱϰЁ϶ϭϧϦЁϯϣϧ϶ϣϮϡϟϯЃϟ϶
t͑ϭϧϟϣЃϫϟϧϰϟϣɀϟϡϡϣϩϪϟϰϧϨЀϨϟϦЂϨϭϫϰϟЅϯϵϫϣϮϡЀϤϭϫϰϟϧϯϰϥϫ͕ɀϟЃϦϮϧϟ͂ϫϟϴϱϳЂ
t͑ϭϧϟϣЃϫϟϧϰϟɀϮϭϯЅϫϰϟɀϭϱϟɀϟϧϰϭІϫϰϟϧ ϱɀϟϡϭϮϣϱЅϪϣϫϟϟɀЅϰϭϱ϶ϣϮϡϭϢЅϰϣ϶ϰϭϱϣϪɀϭϮϧϨϭІϰϭϪЁϟ ϡϧϟϰϧ϶ϩϣϧϰϭϱϮϡЃϣ϶ϟϱϰЁ϶
Τα κύρια παραδοτέα του ερευνητικού έργου EQFOA ήταν: : 21
1. Ένας ορισμός του τομέα της Υπαίθριας Αναψυχής (Outdoors).
2. Χαρτογράφηση των επαγγελμάτων που απαιτούνται στον τομέα της Υπαίθριας Αναψυχής
3. Μια πλήρης και λεπτομερής περιγραφή αυτών των επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Εμψυχωτή Υπαίθριων Δραστηριοτήτων σαν
το επάγγελμα πυρήνα.
4. Μια λεπτομερής χαρτογράφηση των λειτουργιών (υποχρεώσεων) ενός Εμψυχωτή Υπαίθριων Δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων
συγκεκριμένα εκείνων που σχετίζονται με την παροχή της υπηρεσίας.
5. Η συλλογή, από τις εθνικές οργανώσεις εργοδοτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση των προσόντων, που αναμένουν από τους Εμψυχωτές
Υπαίθριων Δραστηριοτήτων για να εκπληρώσουν με επιτυχία τις λειτουργίες /ανάγκες των εταιριών τους και τις υποχρεώσεις τους.
Μέσα από μια επιτυχημένη σύνδεση των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης και Ενώσεων εργοδοτών, το ερευνητικό έργο EQFOA
οδήγησε γρήγορα την Αγορά να πιστέψει ότι πρέπει και μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω βήματα. Ως εκ τούτου, μια νέα κοινοπραξία
κατασκευάστηκε και το ερευνητικό έργο CLO2 (2008-2010) υποβλήθηκε για να ολοκληρώσει δύο ακόμα σημαντικά βήματα για να
ολοκληρώσει τη διαδικασία: 22
1. Οραματισμό της καλύτερης θέσης του κύριου επαγγέλματος (Εμψυχωτή Υπαίθριων Δραστηριοτήτων) μέσα στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων (EQF),
2. Καθορισμό του τί οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν και να διαχειρίζονται στο τέλος της εκπαίδευσής τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις
πρότερες απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί από τους εργοδότες.
Το ερευνητικό έργο CLO2 ήταν πάλι επιτυχημένο και επέτρεψε στον εμπορικό τομέα να τοποθετήσει ιδανικά το επάγγελμα του Εμψυχωτή
Υπαίθριων Δραστηριοτήτων σε επίπεδο 5 του EQF και να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο Πλαίσιο Μαθησιακών Αποτελεσμάτων.
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι οι εταίροι του CLO2 πραγματικά προχώρησαν πιο μακριά και ήταν αρκετά ακριβείς για τον προσδιορισμό
των απαραίτητων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων. Πράγματι, το πλαίσιο κατασκευάστηκε όχι μόνο περιλαμβάνοντας τα Μαθησιακά
Αποτελέσματα που ταίριαζαν σε όλα τα απαιτούμενα προσόντα από τους εργοδότες, αλλά πρότεινε επίσης θέματα όπως «Στρατηγικές
Μάθησης», «Μαθησιακές Προσπάθειες» (χωρίζοντας περαιτέρω σε «Διά ζώσης Μάθηση», σε «Αυτό - Μάθηση» και σε «Μάθηση στο χώρο
εργασίας») ακόμη την «Κατανομή Πιστωτικών Μονάδων στα μαθήματα» και τελικά την ανάπτυξη «στρατηγικών αξιολόγησης».
Η ποιότητα της κοινοπραξίας του ερευνητικού έργου CLO2 και η ενεργός συμμετοχή των πάροχων εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη είχε ως
αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας πολύ περιεκτικής τεκμηρίωσης.
Σε αυτό το στάδιο ο Εμπορικός Τομέας, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βρέθηκε σε ισχυρή θέση επίτευξης των στόχων που
είχαν τεθεί το 2005 και οριστικοποίησε το τελευταίο βήμα της διαδικασίας, δηλαδή την παραγωγή ενός ολοκληρωμένου, «έτοιμο προς χρήση»
Προγράμματος Σπουδών για Εμψυχωτές Υπαίθριων Δραστηριοτήτων.
Αυτός ήταν ο βασικός σκοπός του ερευνητικού έργου ELESA, ο οποίος δε θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς το ολοκληρωμένο υλικό που
παράχθηκε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο έργων EQFOA και CLO2.
¨Όλα τα σχετικά έγγραφα για το CLO2 βρίσκονται στο: http://www.ec-oe.eu/projects/clo2/

21 All relevant EQFOA documents can be consulted at: http://www.ec-oe.eu/projects/eqfoa/
22 All relevant CLO2 documents can be consulted at: http://www.ec-oe.eu/projects/clo2/
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Το ερευνητικό έργο ELESA ολοκλήρωσε ένα μονοπάτι (που ξεκίνησε το 2005) και παρουσιάζεται σε διάφορα επίπεδα και σε
διαφορετικά ερευνητικά έργα, καθώς περισσότερες από 26 οργανώσεις από 12 χώρες της Ε.Ε., συν της Ελβετίας,
συμπεριλαμβανομένων και 5 οργανισμών της Ε.Ε., και πολλών εμπειρογνωμόνων από διάφορες χώρες της Ευρώπης.
Οι εκπαιδευτικοί φορείς:
1.
FR-UCBL University - Lyon
2.
LT-LAPE University - Kaunas
3.
ES-INEFC - Barcelona
4.
FI-Vierumaki
5.
BE-UCLL Leuven-Limburg
6.
IR-ITTralee
7.
EE-Tallinna Ulikool
8.
GR-Democritus University of Thrace
9.
UK-SPRITO (± 2006 + ) / UK-SkillsActive
10. FI-HAAGA-HELIA - Vierumaki
11. PT-IDTOUR, University of Aveiro
12. HU-University of Physical Education
13. IR-Coaching Ireland
Προϊστάμενοι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί:
1.
EU-European Confederation of Outdoor employers (EC-OE)
2.
EU-European Association of Sport Employers (EASE)
3.
EU-European Observatoire of Sport and Employment (EOSE)
4.
EU-EURO-MEI (European Trade Union)
5.
EU-European Network of Sport Science, Education & Employment (ENSSEE)
Σύνδεσμοι/Ομοσπονδίες Ιδιοκτητών / Εταιριών Υπαίθριας Αναψυχής /δραστηριοτήτων:
1.
FR-SNEPSALPA (France Plein Air) / FR-SNELM
2.
IR-ILAM ( ± 2012 +)
3.
NL-VeBON
4.
BE-BFNO
5.
PT-PACTA / PT-APECATE
6.
CH-SOA
7.
ES-ANETA
8.
GR-HATEOA
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Η διαδρομή των 8 βημάτων ολοκληρώθηκε από το ερευνητικό έργο ELESA και μπορεί να συνοψισθεί ως:

3. Occupational
description

2. Occupational
map

4. Functional
map

1. Sector
Deﬁnition

Learning syllabus
construction

8. Learning
Syllabus

5. Competence
framework
7. Learning
Outcome
framework

6. Position
within
EQF

Η διαδρομή των 8 σταδίων προς το έργο ELESA
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Αναδρομή και σύντομη περίληψη των
προηγούμενων εγγράφων.
Η ποσότητα των πληροφοριών που παράχθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των ερευνητικών έργων είναι πολύ σημαντική και μπορεί
να ανακληθεί από το δικτυακό τόπο της ΕΕ-ΟΕ 23 ή / και την ιστοσελίδα ELESA. 24.
Ωστόσο, υπάρχουν πέντε βασικά έγγραφα που χρησίμευαν ως ορόσημα για το έργο ELESA και πρέπει να αναφερθούν ως ένα ιδιαίτερα
αντιπροσωπευτικό έργο που παράχθηκε προηγούμενα. Οι πιο σχετικοί πίνακες επισκόπησης των εν λόγω πέντε εγγράφων επισυνάπτονται
ως παραρτήματα στο παρόν Πρόγραμμα Σπουδών. Ωστόσο, μια σύντομη ανάλυση είναι απαραίτητη για την κατανόηση της διαδικασίας
κατασκευής του Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών. Τα πέντε έγγραφα είναι:
1. Επαγγελματικός Χάρτης (Occupational Map)
2. Περιγραφή Θέσεων Εργασίας (Occupational Description)
3. Λειτουργικός Χάρτης (Functional Map)
4. Πλαίσιο Προσόντων και θέση στο EQF 5 (Competence Framework and position at EQF 5
5. Πλαίσιο Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Learning Outcomes Framework)

1. Επαγγελματικός Χάρτης (Occupational Map)
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Ο Επαγγελματικός Χάρτης καλύπτει τα δύο πρώτα στάδια της διαδικασίας καθορίζοντας τον Τομέα της Υπαίθριας Αναψυχής ως ευρεία
έννοια. Ο επαγγελματικός χάρτης ασχολείται επίσης με θέματα όπως οργανωτικές δομές και δραστηριότητες του Τομέα πληροφοριών για
την αγορά εργασίας, βασικές κινητήριες δυνάμεις, κοινοτικούς και εθνικούς φορείς διαχείρισης προγραμμάτων, οργανισμούς εταίρους και
εργατικό δυναμικό.
Επιπλέον, ο Επαγγελματικός Χάρτης περιλαμβάνει μια συνολική επισκόπηση των τεσσάρων βασικών θέσεων εργασίας και τις αντίστοιχες
τέσσερις θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τον Τομέα της Υπαίθριας Αναψυχής.
Στην τελική του μορφή, το παράρτημα του επαγγελματικού Χάρτη, προσφέρει μια λίστα από τις κύριες Υπαίθριες Δραστηριότητες. Αυτός
ο κατάλογος είναι ανοικτός και μπορεί να τροποποιηθεί με την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων που δημιουργούνται συχνά, όπως π.χ. το
ποδήλατο Quad. (γουρούνες μοτοκρός) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)

2. Περιγραφή Θέσεων Εργασίας (Occupational Description)
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Σε αυτή το σημείο παρέχεται μια λίστα με τις βασικές περιοχές που βοηθούν τον καθορισμό του περιεχομένου του κάθε επαγγέλματος στον
Τομέα της Υπαίθριας Αναψυχής. Η έκθεση επικεντρώνεται σε τέσσερις κύριες περιοχές οι οποίες συνδέονται άμεσα με την «Εμψύχωση».
Οι επόμενες περιοχές χαρακτηρίζουν κάθε επάγγελμα:
t͐ϰЃϰϩϭ϶ϰϭϱϣɀϟϡϡЁϩϪϟϰϭ϶
t͍ϧϟɀϣϮϧϡϮϟϲЂϰϭϱϣɀϟϡϡЁϩϪϟϰϭ϶
t͐ϧϨІϮϧϣ϶ϟϮϪϭϢϧЅϰϥϰϣ϶ɀϭϱɀϣϮϧϩϟϪϠЀϫϭϫϰϟϧϨϟϧϣϯϰϧЀϤϭϱϫϯϰϭϫjϣϪϴϱϳϵϰЂx
t͛ϩϣϡϳϭ϶ϢϧϟϳϣϧϮϧϯϰϧϨЈϫϣɀϧϳϣϧϮЂϯϣϵϫ ϣϪɀϭϮЃϟϨϟϧϢϧϭЃϨϥϯϥ
t͂ɀϟϧϰϭІϪϣϫϟɀϭϱϟϲϭϮϭІϫϯϰϥϫϴϱϳϭϩϭϡЃϟ
t͖ϱϯϧϨЁ϶ϧϨϟϫЅϰϥϰϣ϶ϨϟϧϨϭϧϫϵϫϧϨЂϯϱϪɀϣϮϧϲϭϮЀ
t͓ϱϫϣϳЂ϶ϣɀϟϡϡϣϩϪϟϰϧϨЂϟϫЀɀϰϱϬϥϨϟϧϣϬЁϩϧϬϥϯϰϟϢϧϭϢϮϭϪЃϟ϶

3. Λειτουργικός Χάρτης (Functional Map)

27

Ο Λειτουργικός Χάρτης είναι ένα περιεκτικό έγγραφο που παρουσιάζει τις «βασικές λειτουργίες» ενός Εμψυχωτή Υπαίθριων Δραστηριοτήτων
που κυμαίνονται από:
t̓ϟϯϧϨЅ϶ϯϨϭɀЅ϶ϰϵϫ͕ɀϟЃϦϮϧϵϫͅϮϟϯϰϥϮϧϭϰЂϰϵϫ
t̓ϟϯϧϨЁ϶ɀϣϮϧϭϳЁ϶ϨϟϧϰϭϪϣЃ϶<B|
t̓ϟϯϧϨϭЃϮЅϩϭϧ
t̓ϟϯϧϨЁ϶ϩϣϧϰϭϱϮϡЃϣ϶
tͅϣЃϨϰϣ϶ϟɀЅϢϭϯϥ϶
Παρά το γεγονός ότι το έγγραφο αυτό αναφέρεται σε κάθε «ρόλο-κλειδί» ξεχωριστά, το προσωπικό πρέπει να εναρμονισθεί με την Υπαίθρια
Αναψυχή. Οι βασικές λειτουργίες και οι δείκτες απόδοσης προσδιορίστηκαν μόνο για το πιο σημαντικό «ρόλο-κλειδί» του Εμψυχωτή:
«Παροχή της υπηρεσίας» (παράρτημα 4), καθώς αποτέλεσε και το επίκεντρο του ερευνητικού έργου.

23
24
25
26
27
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www.ec-oe.eu
www.elesa-project.eu
http://www.ec-oe.eu/fileadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_A_Industry_Occupational_Map_for_the_Outdoor_Sector__en_.pdf p
http://www.ec-oe.eu/fileadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_B_Industry_Occupational_Description_for_the_Outdoor_Sector__en_.pdf
http://www.ec-oe.eu/fileadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_C_Functional_Map_Outdoor_Sector__en_.pdf

4. Πλαίσιο Προσόντων & θέση στο EQF 5 (Competence Framework/position EQF5) 28
Το Πλαίσιο Προσόντων, ως τελικό έγγραφο του ερευνητικού έργου EQFOA, παρουσιάζει τα προσόντα που απαιτούνται από έναν Εμψυχωτή
Υπαίθριων Δραστηριοτήτων. Τα προσόντα προσδιορίστηκαν κυρίως από τους εργοδότες των εταιριών Υπαίθριας Αναψυχής της Ε.Ε.
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).
Το Πλαίσιο Προσόντων βασίζεται στην «Ασφάλεια και Προστασία» των συμμετεχόντων και αναδιαμορφώνει τα περαιτέρω προσόντα μέσω
τεσσάρων θεματικών ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα:
t͆ϯϵϰϣϮϧϨЅϰϟϩЁϫϰϭ ϳЀϮϧϯϪϟ
tͅϧϟɀϮϭϯϵɀϧϨЂϣɀϧϨϭϧϫϵϫЃϟ
t͑ϣϮϧϠЀϩϩϭϫ
t͆ϬϭɀϩϧϯϪЅ϶
Αυτά τα προσόντα επίσης συνδυάζονται με τέσσερα «στρώματα» που αποτελούνται από:
t͉ϣϪϣϩϧЈϢϥɀϮϭϯЅϫϰϟ
t͋ϭϧϫЀϯϰϭϧϳϣЃϟɀϭϱϟϲϭϮϭІϫϰϟɀϮϭϯЅϫϰϟϯϰϧ϶ϱɀϟЃϦϮϧϣ϶ϢϮϟϯϰϥϮϧЅϰϥϰϣ϶
ẗ́ϫЈϯϣϧ϶ϨϟϧϢϣϬϧЅϰϥϰϣ϶ϣϧϢϧϨЀϡϧϟϰϭϱ϶ϣɀϧϪЁϮϭϱ϶ϰϭϪϣЃ϶
ẗ́ϫЈϯϣϧ϶ϨϟϧϢϣϬϧЅϰϥϰϣ϶ϣϧϢϧϨЀϡϧϟϰϧ϶ϢϮϟϯϰϥϮϧЅϰϥϰϣ϶
Αν και η τοποθέτηση σε EQF Επίπεδο 5 προσδιορίστηκε μετά από διάφορες ασκήσεις και συζητήσεις, η κοινοπραξία του έργου ELESA επέλεξε
να μην περιλαμβάνει καμία ειδική διάταξη σχετικά με το θέμα αυτό, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο παρόν. Ένας από τους λόγους που
συνέβη έγκειται στο γεγονός ότι – σύμφωνα με την αντιστοιχία σε εθνικό επίπεδο – ο προσδιορισμός του EQF επιπέδου 5 του έργου ELESA
είναι στην ευθύνη των Εθνικών Κέντρων Προσδιορισμού Προσόντων (ΕΚΠΠ). 29

28 http://www.ec-oe.eu/fileadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_D_The_Outdoor_Animator_Competence_Framework__en_.pdf
29 https://ec.europa.eu/ploteus/en/recognition-qualifications
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5. Πλαίσιο Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Learning Outcomes Framework)

30

Το Πλαίσιο Μαθησιακών Αποτελεσμάτων από τη μια πλευά γεφυρώνει το κενό μεταξύ του Πλαισίου Προσόντων και από την άλλη
πλευρά το «έτοιμο για χρήση» Πρόγραμμα Σπουδών για Εμψυχωτές Υπαίθριων Δραστηριοτήτων (Παράρτημα 3).
Το Πλαίσιο κυρίως συνίσταται από 8 κομμάτια μαθησιακών αποτελεσμάτων, μαζί με τις ήδη υπάρχουσες αντιλήψεις:
t͂ϫϰϧϯϰϭϧϳЃϟͅϧϢϟϨϰϧϨЈϫ͍ϭϫЀϢϵϫ
t͓ϰϮϟϰϥϡϧϨЁ϶͍ЀϦϥϯϥ϶
t͓ϰϮϟϰϥϡϧϨЁ϶͂ϬϧϭϩЅϡϥϯϥ϶
t͍ϧϟϩϣɀϰϭϪϣϮЂ϶ϟϫϰϧϯϰϭϧϳЃϟϪϣϰϟϟɀϟϧϰϭІϪϣϫϟɀϮϭϯЅϫϰϟ Ѕɀϵ϶ϯϰϭ͑ϩϟЃϯϧϭ͑ϮϭϯЅϫϰϵϫ 
Τα 8 κομμάτια των μαθησιακών αποτελεσμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ως σημείο αναφοράς για την τελική δημιουργία του ‘έτοιμου για
χρήση’ Προγράμματος Σπουδών για Εμψυχωτές Υπαίθριων Δραστηριοτήτων ELESA, είναι:
1. Δεξιότητες Εμψυχωτή
2. Διαχείριση Ασφάλειας στον Τομέα της Υπαίθριας Αναψυχής
3. Διαχείριση Τεχνικών Υλικών και Εξοπλισμού
4. Κανονισμοί και διαχείριση υλικών ασφάλειας στην Υπαίθρια Αναψυχή
5. Επαγγελματικές στρατηγικές στα Παιδαγωγικά και την Επικοινωνία
6. Πρακτική Άσκηση
7. Γνώσεις, εκτίμηση και σεβασμός για το Υπαίθριο Περιβάλλον
8. Το ανθρώπινο στοιχείο στις Υπαίθριες Δραστηριότητες.

30 http://www.ec-oe.eu/fileadmin/Projekte/CLO2/2_Learning_Outcomes_Matrix_English.pdf
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Μέρος 4
Το Πρόγραμμα
Σπουδών
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Εισαγωγή
Ο τελικός στόχος του ερευνητικού έργου ELESA είναι να δημιουργήσει ένα νέο τομέα, με ένα Πρόγραμμα Σπουδών «έτοιμο προς χρήση», που
θα αφορά στην εκπαίδευση των Εμψυχωτών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων.
Το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό περιβάλλον στο οποίο το ερευνητικό έργο ΕLESA τοποθετείται, έχει συζητηθεί ήδη στο έγγραφο
«Πλαίσιο Πολιτικής» έγγραφο 31 , με δεδομένο ότι η Μεθοδολογία Έρευνας, η ανάπτυξη των Περιγραμμάτων Μαθημάτων και τα Πλαίσια
Επαγγελματικών Τεχνικών Ικανοτήτων (PTC) των εμψυχωτών, έχουν συζητηθεί ήδη στο έγγραφο «Desk Research Summary», Έγγραφο 32.
Το Πρόγραμμα Σπουδών παίρνει τη φόρμα ενός συνόλου απαρτιζόμενο από τις 12 Περιγραφές Μαθημάτων και επί πλέον τα Πλαίσια
Επαγγελματικών Τεχνικών Ικανοτήτων που απαιτούνται για τις 16 επιλεγμένες Υπαίθριες Δραστηριότητες.
Βάση των αποτελεσμάτων του ‘Desk Research Summary’ αναγνωρίσθηκαν 12 Περιγράμματα Μαθημάτων (soft skills) με σκοπό να καλυφθούν
40 επιλεγμένα Μαθησιακά Αποτελέσματα 33
Σε κάθε Περίγραμμα Μαθήματος αναφέρονται με μεγάλη λεπτομέρεια τα παρακάτω:
1.
Σκοπός του Μαθήματος
2.
Μαθησιακή προσπάθεια
3.
ECVET Διδακτικές Μονάδες
4.
Προ-απαιτούμενες γνώσεις
5.
Μαθησιακά αποτελέσματα
6.
Προτεινόμενες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης
7.
Στρατηγικές αξιολόγησης
8.
Θέματα Προγράμματος Σπουδών και Περιεχόμενα
9.
Λίστες βιβλιογραφίας
10. Περιοδικά, ιστοσελίδες και υλικό σεμιναρίων
Όπως ήδη έχει αναφερθεί στον πρόλογο, τα Περιγράμματα Μαθημάτων υποδεικνύουν μόνον το ειδικό περιεχόμενο του προγράμματος
εκπαίδευσης των Εμψυχωτών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου Τομέα. Οι συνιστάμενες στρατηγικές διδασκαλίας όπως και οι
διδακτικές προσεγγίσεις αφήνονται στη συνέχεια στην υπευθυνότητα και τις επαγγελματικές δεξιότητες του παρέχοντος φορέα εκπαίδευσης.
Το ίδιο σκεπτικό εφαρμόζεται και στα θέματα ‘Λίστες Βιβλιογραφίας’ και ‘Περιοδικά, Ιστοσελίδες και Υλικό Σεμιναρίων». Οι θέσεις σε κάθε
περίγραμμα μαθήματος έχουν αφεθεί κενές ώστε να συμπληρωθούν από τον εκάστοτε φορέα παροχής του προγράμματος.
Τα Πλαίσια Περιγραφής PTC (hard skills) εστιάζουν στον καθορισμό και στην επιβεβαίωση των Επαγγελματικών Τεχνικών Ικανοτήτων
(PTC) που απαιτούνται από ένα άτομο Εμψυχωτή Υπαίθριων Δραστηριοτήτων για να εμψυχώσει μια ‘κανονική’, ‘κάθε ημέρας’ Υπαίθρια
Δραστηριότητα η οποία προσφέρεται από έναν τυπικό φορέα παροχής υπηρεσιών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων.
Στην πραγματικότητα, οι απαιτήσεις των Πλαισίων Περιγραφής των Επαγγελματικών Τεχνικών Ικανοτήτων (PTC) και τα συναφή Κριτήρια
Επιδόσεων για τους Εμψυχωτές Υπαίθριων Δραστηριοτήτων, αποτελούν διττά θέματα. Το τελευταίο σημαίνει ότι για τις 16 επιλεγμένες
Υπαίθριες Δραστηριότητες υπάρχει ένα σύνολο από 16 πλαίσια περιγραφής PTC τα οποία θα πρέπει να προστεθούν στο Πρόγραμμα
Σπουδών.
Όσον αφορά τα Πλαίσια των Επαγγελματικών Τεχνικών Ικανοτήτων (PTC) πρέπει να τονιστεί ότι στον τομέα των Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων δε υπάρχει κανένας στόχος και καμία πρόθεση να γίνει αντικατάσταση ή ακόμη και δυσφήμιση σε στους ήδη υπάρχοντες
φορείς, έγγραφα πιστοποίησης, βεβαιώσεις κατάρτισης, ή διπλώματα, ή αποδεικτικά σπουδών κλπ. που αφορούν στην εκπαίδευση των
Υπαίθριων Δραστηριοτήτων.
Ακόμη περισσότερο, υπογραμμίζεται ως βασική υπόθεση, ότι αποτελεί ασήμαντο το πού ή / και το πώς ο υποψήφιος Εμψυχωτής Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων έχει αποκτήσει την ικανότητα να καλύπτει τα συμφωνηθέντα στα Πλαίσια Περιγραμμάτων των PTCs.
Αυτό που είναι το πλέον σημαντικό είναι ότι αυτός/αυτή (Εμψυχωτής/τρια) μπορεί να αποδείξει την ικανότητά του/της και ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις του Πλαισίου των Επαγγελματικών Τεχνικών Ικανοτήτων (PTC) σε κατάλληλο φυσικό και τεχνικό περιβάλλον, όπως
ορίζονται από τον τομέα. 34
Συνοψίζοντας, το ‘Πρόγραμμα Σπουδών’ είναι σχεδιασμένο να απαρτίζεται από:
t͑ϣϮϧϡϮЀϪϪϟϰϟ͍ϟϦϥϪЀϰϵϫ
t͑ϣϮϧϡϮЀϪϪϟϰϟ͆ɀϟϡϡϣϩϪϟϰϧϨЈϫ͔ϣϳϫϧϨЈϫ͊ϨϟϫϭϰЂϰϵϫ 15$

31
32
33
34
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http://www.elesa-project.eu/fileadmin/user_upload/documents/Policy_Context_of_the_ELESA_project.pdf
http://elesa-project.eu/6/
http://www.ec-oe.eu/fileadmin/Projekte/CLO2/2_Learning_Outcomes_Matrix_English.pdf
http://www.elesa-project.eu/fileadmin/user_upload/documents/ELESA_Desk_Research_Summary.pdf (pp. 38 – 41).

1. Περιγράμματα Ύλης Μαθημάτων
Τα 12 Περιγράμματα Μαθημάτων είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Υπαίθριο Περιβάλλον
Επάγγελμα: Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων
Βασικές Αρχές Ασφάλειας Προγραμμάτων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων
Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Διαχείριση Υλικών/Εξοπλισμού σε Υπαίθριες Δραστηριότητες
Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Οργάνωση – Διαχείριση στο Περιβάλλον Εργασίας
Δεξιότητες Εμψυχωτή Υπαίθριων Δραστηριοτήτων
Χρήση Ειδικού Τεχνικού Εξοπλισμού
Εφαρμοσμένη Ψυχολογία
Παιδαγωγική και Στρατηγικές Επικοινωνίας
Διαχείριση Ασφάλειας σε Υπαίθριες Δραστηριότητες
Οργάνωση – Παροχή Υπηρεσιών στο Περιβάλλον Εργασίας
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1 Υπαίθριο Περιβάλλον
Περίγραμμα / Σκοπός του Μαθήματος

Στο τέλος του παρόντος μαθήματος ο σπουδαστής θα αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την ιστορία, τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον
της τοποθεσίας όπου διεξάγονται οι υπαίθριες δράσεις και θα είναι θα είναι ενήμερος για την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς
που τη διέπουν. Αυτό το υπόβαθρο γνώσεων προμηθεύει τους σπουδαστές με μια πλατιά αντίληψη για τις κύριες πηγές και τα ζητήματα
των υπαίθριων δραστηριοτήτων και των προσδοκιών των τουριστών
Ο Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων (Outdoor Animator) θα γνωρίζει τα χαρακτηριστικά της αγοράς των υπαίθριων
δραστηριοτήτων θα είναι ικανός να επεξηγεί ζητήματα που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον, να δίνει ακριβείς πληροφορίες και να παρέχει
ποιοτικές υπηρεσίες σε Υπαίθρια Προγράμματα που είναι υπεύθυνος
Μέθοδοι διδασκαλίας & προβλεπόμενες ώρες μάθησης

Διδακτικές
Μονάδες

Άμεση Διδασκαλία
(ΑΜΔ)

Αυτό –
Εκπαίδευση (ΑΥΕ)

Μάθηση
στο χώρο Εργασίας (ΜΧΕ)

Συνολικές ώρες
μάθησης

ECVET

180

60

0

240

9

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:
1

Περιγράφει και να εξηγεί την ιστορία, τον πολιτισμό και τα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου όπου διεξάγεται η υπαίθρια
δραστηριότητα.

2

Περιγράφει και να επεξηγεί το φυσικό περιβάλλον και τη γεωγραφία του τόπου όπου γίνεται η δραστηριότητα .

3

Περιγράφει και να επεξηγεί τις διεθνείς διατάξεις σε περιοχές διατήρησης / προστασίας της φύσης.

4

Εφαρμόζει τις αρχές του κινήματος «δεν αφήνω κανένα ίχνος πίσω μου» στον τόπο υλοποίησης της δραστηριότητας.

5

Αναγνωρίζει και να συνδυάζει στοιχεία μετεωρολογίας και τοπογραφίας.

Στρατηγικές Διδασκαλίας
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

Μαθησιακά
Αποτέλεσμα

Κεφάλαια
Διδακτικής
Ύλης

1

Πρακτική άσκηση

1, 2, 4 & 5

1&2

2

Πρακτική άσκηση για καθοδήγηση / ηγεσία σε προγράμματα Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων

5

1&2

3

Καθοδήγηση υπό έλεγχο σε πρακτικά θέματα – Micro-teaching / Παιγνίδι ρόλων

-

-

4

Παρατήρηση Εμψυχωτών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων στη διάρκεια της εργασίας

1, 2, 4 & 5

1, 2 & 3

5

Ατομικό / ομαδικό σχέδιο εργασίας, περιπτωσιακές μελέτες, σεμινάρια

1, 2 & 3

1, 2 & 3

6

Διαλέξεις, παρουσιάσεις κλπ

1, 2, 3, 4 & 5

1, 2 & 3

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Αξιολόγηση
Τελική ή σε
Στάδια

Στρατηγικές Αξιολόγησης του σπουδαστή
Πρακτική άσκηση / Θεωρία
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1

Αξιολόγηση σε θέματα πρακτικής στον τόπο υλοποίησης των υπαίθριων
δραστηριοτήτων

1, 2, 3, 4 & 5

Σ

2

Αξιολόγηση στην εκτέλεση και επίδειξη Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

4

Σ

3

Αξιολόγηση από συλλογή σχεδίων εργασίας και περιπτωσιακών μελετών

1, 2 & 3

Τ

4

Αξιολόγηση με αντιπαράθεση άρθρων σε περιοδικά

-

-

5

Γραπτή αξιολόγηση

1, 2, 3, 4 & 5

Τ

Κεφάλαια Διδακτικής Ύλης
Κεφάλαια

Μέθοδος
Διδασκαλίας
& ώρες

Περιεχόμενα

1

Ιστορία, Πολιτισμός & Κοινωνικό
Περιβάλλον

ΑΜΔ = 80
ΑΥΕ = 20
ΜΧΕ = 00

tͅϧϟϠϟϦϪϧϯϪЁϫϟ͆ϦϫϧϨЀ͑ϟϡϨЅϯϪϧϟ͍ϫϥϪϣЃϟ͋ϩϥϮϭϫϭϪϧЀ϶
t͓ϰϭϧϳϣЃϟϨϩϥϮϭϫϭϪϧЀ϶ ϰϭɀϧϨЂɀϟϮЀϢϭϯϥ ϟϮϳϧϰϣϨϰϭϫϧϨЂ
ανάδειξη κτισμάτων & τεχνικών δόμησης, εθνογραφία, μουσικά
όργανα, παραδοσιακοί χοροί, τοπικά εργαλεία κλπ
t͑ϮϭЄϯϰϭϮϧϨЀϨϟϧ͊ϯϰϭϮϧϨЀϯϰϭϧϳϣЃϟϰϥ϶ɀϣϮϧϭϳЂ϶
t͑ϭϩϧϰϧϯϪϧϨЅɀϣϮϧϠЀϩϩϭϫϰЁϳϫϣ϶ ɀϟϮϟϢϭϯϧϟϨЀϰϮϟϡϭІϢϧϟ
ενδυμασίες, μύθοι, λεκτικοί κώδικες, γαστρονομία και οινολογία,
μνήμες και θεσμοί της περιοχής: βασικές αρχές και σημεία κλειδιά.
t͑ϟϮϟϢϭϯϧϟϨЂϭϧϨϭϫϭϪϧϨЂϢϮϟϯϰϥϮϧЅϰϥϰϟϨϟϧϣɀϟϡϡЁϩϪϟϰϟϰϥ϶
περιοχής.

2

Φύση
& Περιβάλλον

ΑΜΔ = 60
ΑΥΕ = 20
ΜΧΕ = 00

ẗ́ϣϵϡϮϟϲЃϟ
t̓ϟϯϧϨЀϳϟϮϟϨϰϥϮϧϯϰϧϨЀϰϭϱϰϭɀЃϭϱ ϡϣϵϪϭϮϲϭϩϭϡЃϟ
tͅϧϟϠЀϦϪϧϯϥ ϲϱϯϧϨЁ϶ϤЈϫϣ϶ ϠϭϱϫЀ ϢЀϯϥ ɀϭϰЀϪϧϟϨϩɀ
t͔ϣϳϫϧϨЁ϶ɀϮϭϯϟϫϟϰϭϩϧϯϪϭІϨϟϧϫϟϱϯϧɀϩϭЉϟ϶ ϰϭɀϭϡϮϟϲЃϟ
σημάδια προσανατολισμού στη φύση, άλλα όργανα.
t͍ϣϰϣϵϮϭϩϭϡЃϟ ϨϟϰϥϡϭϮЃϣ϶ϯІϫϫϣϲϵϫ ϠϮϭϳЅɀϰϵϯϥ
υγρομετρία, αέρας, ατμοσφαιρική πίεση, καταιγίδες, τυφώνες,
ομίχλη.
t͋ϩϧϪϟϰϧϨЁ϶ϯϱϫϦЂϨϣ϶ ϪϧϨϮϭϨϩЃϪϟ ϣϧϢϧϨЁ϶ϯϱϫϦЂϨϣ϶ϯϰϧ϶
υπαίθριες δράσεις.
ẗ́ϫЈϯϥϡϧϟϰϟІϢϟϰϟ ϱϢϮϭϩϭϡЃϟ ɀϩϥϪϪІϮϣ϶ϨϟϰϟϧϡЃϢϣ϶
υδροφόρος ορίζοντας, υπόγεια ύδατα, πηγάδια, αρτεσιανά.
t͗ϧЅϫϧϨϟϧϳϧϭϫϭϯϰϧϠЀϢϣ϶ ϳϧϭϫϭɀϰЈϯϣϧ϶ ϪϭϮϲЂϨϟϧ
μεταμορφώσεις στις νιφάδες, επίδραση του αέρα και των ζεστών
ρευμάτων στο χιόνι.
t̓ϟϯϧϨЁ϶ϟϮϳЁ϶ ϨϟϰϥϡϭϮϧϭɀϭЃϥϯϥϨϟϧϠϧϭɀϭϧϨϧϩЅϰϥϰϟϰϥ϶
χλωρίδας και πανίδας της περιοχής.
t͐ϧϨϭϩϭϡЃϟ

3

Υπαίθριες Δραστηριότητες:
Κανονισμοί, πρότυπα, Επίδραση και
υποδομές.

ΑΜΔ = 40
ΑΥΕ = 20
ΜΧΕ = 00

t͎ЅϪϭϧ ϨϟϫЅϫϣ϶ϨϟϧϢϧϟϰЀϬϣϧ϶ϡϧϟϰϭϲϱϯϧϨЅɀϣϮϧϠЀϩϩϭϫ
t͑ϟϮϭϳЂϱɀϟЃϦϮϧϵϫϢϮϟϯϰϥϮϧϭϰЂϰϵϫϯϣϲϱϯϧϨЅɀϣϮϧϠЀϩϩϭϫϯІϪϲϵϫϟϪϣ
τη βιοποικιλότητα και τη γεωγραφική μορφή των εκάστοτε περιοχών.
t͕ɀϟЃϦϮϧϟЁϮϡϟϱɀϭϢϭϪЂ϶ ϠЀϯϣϧ϶ ϨϟϰϟϯϨϣϱЁ϶ϨϟϧϢϧϣϱϨϭϩІϫϯϣϧ϶
καταφύγια, τουριστικά γραφεία, τοπική αυτοδιοίκηση, εταιρίες
κατασκευής και διαχείρισης αναβατήρων, έλεγχος των χιονοδρομικών
πιστών, καταστήματα, ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, ταξιδιωτικοί
πράκτορες.
t͋ϟϰϟϯϨϣϱЁ϶ϨϟϧϟϫϟɀϟϩϟϧЈϯϣϧ϶ϨϰϧϮЃϵϫ
t͈Ёϫϫϭϧϟϰϥ϶ɀϟϡϨЅϯϪϧϟ϶ϟϣϧϲϭϮЃϟ϶
t͓ϳЁϯϣϧ϶ϪϣϰϟϬІϟϫϦϮЈɀϧϫϵϫϢϮϟϯϰϥϮϧϭϰЂϰϵϫϨϟϧɀϣϮϧϠЀϩϩϭϫϰϭ϶
φιλικές στο περιβάλλον υπηρεσίες.
t͓ϰϮϟϰϥϡϧϨЁ϶ϰϭϱϨϧϫЂϪϟϰϭ϶jϢϣϫϟϲЂϫϵϨϟϦЅϩϭϱЃϳϫϥxϯϰϥϲІϯϥ
ηθική - κανόνες στις υπαίθριες δραστηριότητες.
t͕ɀϟЃϦϮϧϣ϶ϢϮϟϯϰϥϮϧЅϰϥϰϣ϶ϯϥϪϟϫϰϧϨЅϰϥϰϟϰϥ϶ϭϧϨϭϩϭϡЃϟ϶
φυσικοί, πολιτισμικοί πόροι και δρόμοι της κληρονομιάς.
t͂ϫϟϨϟϩІɀϰϭϫϰϟ϶ϰϭϲϱϯϧϨЅɀϣϮϧϠЀϩϩϭϫϪЁϯϟϟɀЅϰϭϯϳϣϢϧϟϯϪЅϨϟϧϰϥϫ
υλοποίηση μιας δράσης.
t͆ɀЃϢϮϟϯϥϰϭϱϨϩЃϪϟϰϭ϶ϯϰϭϱ϶ϰϭϱϮϧϯϰϧϨϭІ϶ɀϮϭϭϮϧϯϪϭІ϶
t͔ϭϰϭɀЃϭϵ϶ϰϭϱϮϧϯϰϧϨЅ϶ɀЅϩϭ϶ЁϩϬϥ϶Ϩϟϧϵ϶ϣϱϨϟϧϮЃϟϡϧϟϣϮϡϟϯЃϟ
ẗ́ϣϫϧϨЅɀϩϟЃϯϧϭϰϥ϶ϡϣϵϡϮϟϲЃϟ϶ ϰϭϱϮϧϯϰϧϨϭЃϳЀϮϰϣ϶

ISBN

Συγγραφείς

Βιβλιογραφία
Τίτλος Βιβλίου

Εκδότης

Έτος/έκδοση

1
2
Επιστημονικά περιοδικά, Ιστοσελίδες & Υλικό σεμιναρίων
Τύπος

Περιγραφή

1
2

23

2. Επάγγελμα Εμψυχωτής Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων
Περίγραμμα / Σκοπός του Μαθήματος

Στο τέλος του παρόντος μαθήματος ο σπουδαστής θα αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την ιστορία, την κουλτούρα και τις απαιτήσεις του
τομέα του Ενεργού Ελεύθερου Χρόνου γενικότερα και του τομέα των Υπαίθριων Δραστηριοτήτων ειδικότερα.
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να κατανοούν τις προσδοκίες των πελατών του 21ου αιώνα της συγκεκριμένης αγοράς, να παρέχουν
υψηλές υπηρεσίες, να είναι άρτια εκπαιδευμένοι και να έχουν επαγγελματική συμπεριφορά.
Μέθοδος διδασκαλίας & προβλεπόμενες ώρες για μάθηση

Διδακτικές
Μονάδες

Άμεση Διδασκαλία
(ΑΜΔ)

Αυτό – Εκπαίδευση
(ΑΥΕ)

Μάθηση
στο χώρο Εργασίας (ΜΧΕ)

Συνολικές ώρες
μάθησης

ECVET

140

20

300

460

17

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές γνώσεις σε τεχνικά στοιχεία και ατομικές δεξιότητες σε διαφορετικές Υπαίθριες Δραστηριότητες
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:
1

Κατανοεί και να επεξηγεί τα χαρακτηριστικά του επαγγελματία Εμψυχωτή Υπαιθρίων Δραστηριοτήτων (Outdoor Animator).

2

Εξηγεί και να εφαρμόζει υψηλής ποιότητας ‘καλές πρακτικές’ κατά την καθοδήγηση σε Υπαίθριες Δραστηριότητες.

3

Ανταποκρίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο σε όποια αλλαγή συνθηκών σε προγράμματα Υπαίθριων Δραστηριοτήτων.

Στρατηγικές Διδασκαλίας
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

Μαθησιακά
Αποτέλεσμα

Κεφάλαια
Διδακτικής
Ύλης

1

Πρακτική άσκηση

-

-

2

Πρακτική άσκηση για καθοδήγηση / ηγεσία σε προγράμματα Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων

2&3

3&4

3

PΚαθοδήγηση υπό έλεγχο σε πρακτικά θέματα – Micro-teaching / Παιγνίδι ρόλων

2&3

3&4

4

Παρατήρηση Εμψυχωτών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων στη διάρκεια της εργασίας

1

3&4

5

Ατομικό / ομαδικό σχέδιο εργασίας, περιπτωσιακές μελέτες, σεμινάρια

1

1&2

6

Διαλέξεις, παρουσιάσεις κλπ

1, 2 & 3

1, 2, 3 & 4

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Αξιολόγηση
Τελική
ή σε Στάδια

Στρατηγικές Αξιολόγησης του σπουδαστή
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

24

1

Αξιολόγηση σε θέματα πρακτικής στον τόπο υλοποίησης των υπαίθριων
δραστηριοτήτων

2&3

Σ

2

Αξιολόγηση στην εκτέλεση και επίδειξη Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

2&3

Σ

3

Αξιολόγηση από συλλογή σχεδίων εργασίας και περιπτωσιακών μελετών

2

Τ

4

Αξιολόγηση με αντιπαράθεση άρθρων σε περιοδικά

2&3

Τ

5

Γραπτή αξιολόγηση

1

Τ

Κεφάλαια Διδακτικής Ύλης
Κεφάλαια

Μέθοδος
Διδασκαλίας
& ώρες

Περιεχόμενα

1

Το πλαίσιο
της συγκεκριμένης αγοράς

ΑΜΔ =45
ΑΥΕ = 5
ΜΧΕ = 50

t͐ϮϧϯϪϭЃЁϫϫϭϧϣ϶A͆ϫϣϮϡЅ϶͆ϩϣІϦϣϮϭ϶͗ϮЅϫϭ϶ A͕ɀϟЃϦϮϧϣ϶
Δραστηριότητες’, ‘αναψυχή’ και ‘ακραία αθλήματα’.
t͂ϦϩϥϰϧϨЅ϶ϰϭϱϮϧϯϪЅ϶ ϣϫϣϮϡϥϰϧϨЅ϶ϰϭϱϮϧϯϪЅ϶ ϰϭϱϮϧϯϪЅ϶ɀϣϮϧɀЁϰϣϧϟ϶
Σύνδεση των εννοιών ‘αναψυχή’, ψυχαγωγία’, ‘διασκέδαση’.
t͋ϟϰϥϡϭϮЃϣ϶ϰϵϫɀϮϭϡϮϟϪϪЀϰϵϫ͕ɀϟЃϦϮϧϟ϶͂ϫϟϴϱϳЂ϶
t͈ϣϬЁϩϧϬϥϰϥ϶ϟϡϭϮЀ϶ϨϟϧϰϵϫϱɀϥϮϣϯϧЈϫϰϵϫ͕ɀϟЃϦϮϧϵϫ
Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

2

Η έννοια του ‘Ενεργού Ελεύθερου
Χρόνου’

ΑΜΔ =45
ΑΥΕ = 5
ΜΧΕ = 50

t͂ϫϰϧϨϣЃϪϣϫϭϰϥ϶͕ɀϟЃϦϮϧϟ϶͂ϫϟϴϱϳЂ϶
t͈ϲϧϩϭϯϭϲЃϟϰϵϫɀϮϭϡϮϟϪϪЀϰϵϫ͕ɀϟЃϦϮϧϵϫͅϮϟϯϰϥϮϧϭϰЂϰϵϫ
t͋ЃϫϥϰϮϟϯϱϪϪϣϰϭϳЂ϶ ɀϮϭϯϢϭϨЃϣ϶ɀϣϩϟϰЈϫ
t̓ϧϵϪϟϰϧϨЂϣϨɀϟЃϢϣϱϯϥ ϢϧϢϟϯϨϟϩЃϟϢϣϬϧϭϰЂϰϵϫ
t͈ЁϫϫϭϧϟϰϭϱϮЃϯϨϭϨϟϧϰϥ϶ɀϮЅϨϩϥϯϥ϶ϯϰϧ϶ϱɀϟЃϦϮϧϣ϶
δραστηριότητες και τα ακραία αθλήματα
t͉ϣϵϮЃϣ϶ϯϱϪϪϣϰϭϳЂ϶ϯϣɀϮϭϡϮЀϪϪϟϰϟ͕ɀϟЃϦϮϧϵϫͅϮϟϯϰϥϮϧϭϰЂϰϵϫ
t͍ϭϫϰЁϩϭϰϥ϶ϣϪɀϣϧϮЃϟ϶ϰϥ϶ɀϣϮϧɀЁϰϣϧϟ϶

3

Επαγγελματική ηθική και
δεοντολογία

ΑΜΔ =25
ΑΥΕ = 5
ΜΧΕ = 100

t͑ϮϭϯϵɀϧϨЂϣϪϲЀϫϧϯϥϨϟϧϣɀϟϡϡϣϩϪϟϰϧϨЂϯϱϪɀϣϮϧϲϭϮЀ TBWPJSWJWSF 
t͑ϮϭϯϵɀϧϨЀϳϟϮϟϨϰϥϮϧϯϰϧϨЀ ϟϰϭϪϧϨЀɀϧϯϰϣІϵϨϟϧϯϰЀϯϣϧ϶
t͆ɀϟϡϡϣϩϪϟϰϧϨЂϢϣϭϫϰϭϩϭϡЃϟ

4

Επαγγελματισμός Προσόντα

ΑΜΔ =25
ΑΥΕ = 5
ΜΧΕ = 100

t͉Ёϯϣϧ϶ϣϮϡϟϯЃϟ϶ϨϟϧϰϭϣɀЀϡϡϣϩϪϟϰϭϱAϣϪϴϱϳϵϰЂϱɀϟЃϦϮϧϵϫ
δραστηριοτήτων’.
t͋ϟϰϟϫЅϥϯϥϰϵϫϟϮϪϭϢϧϭϰЂϰϵϫϰϭϱAϣϪϴϱϳϵϰЂϱɀϟЃϦϮϧϵϫ
δραστηριοτήτων’.
t͓ІϡϨϮϧϯϥɀϮϭϯЅϫϰϵϫϯϱϫϭϢϭІϰϭϱϮϧϯϪϭІϨϟϧAϣϪϴϱϳϵϰЂϱɀϟЃϦϮϧϵϫ
δραστηριοτήτων’.
t͂ϰϭϪϧϨЅɀϮϭϲЃϩϯϱϫϭϢϭІϯϣϱɀϟЃϦϮϧϣ϶ϰϭϱϮϧϯϰϧϨЁ϶ϢϮϟϯϰϥϮϧЅϰϥϰϣ϶
t͆ϨɀϟЃϢϣϱϯϥϯϰϣϩϣϳЈϫ ϣɀϧϪЅϮϲϵϯϥ ϠϣϩϰЃϵϯϥϢϣϬϧϭϰЂϰϵϫϡϫЈϯϣϵϫ
επαγγελματικές προοπτικές
tͅϧϟϳϣЃϮϧϯϥɀϩϥϮϭϲϭϮϧЈϫϨϟϧϰϣϳϫϭϩϭϡϧЈϫ
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Συγγραφείς

Βιβλιογραφία
Τίτλος Βιβλίου
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3. Βασικές Αρχές Ασφάλειας Προγραμμάτων
Υπαίθριων Δραστηριοτήτων
Περίγραμμα / Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα αυτό είναι το πρώτο που ασχολείται με την ασφάλεια των προγραμμάτων Υπαιθρίων Δραστηριοτήτων και εισάγει το
σπουδαστή στις βασικές αρχές, γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται για να εργάζεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον τόσο για
τους πελάτες όσο και τον ίδιο τον Εμψυχωτή Υπαιθρίων Δραστηριοτήτων (Outdoor Animator).
͓ϰϭϰЁϩϭ϶ϰϭϱϪϟϦЂϪϟϰϭ϶ϭϯɀϭϱϢϟϯϰЂ϶ϨϟϩϣЃϰϟϧϫϟϡϫϵϮЃϤϣϧϰϥϯϥϪϟϯЃϟϨϟϧϰϭɀϣϮϧϣϳЅϪϣϫϭϰϥ϶͆ϱϮϵɀϟЄϨЂ϶Ϩϟϧϰϥ϶͆ϦϫϧϨЂ϶͎ϭϪϭϦϣϯЃϟ϶
για την ασφάλεια και το πως εφαρμόζεται κατά περίπτωση σε προγράμματα και υπηρεσίες Υπαιθρίων Δραστηριοτήτων. Ο Εμψυχωτής
πρέπει να είναι ικανός να παρέχει σε επαγγελματικό επίπεδο δεξιότητες πρώτων βοηθειών.
Μέθοδος διδασκαλίας & προβλεπόμενες ώρες για μάθηση

Διδακτικές
Μονάδες

Άμεση Διδασκαλία
(ΑΜΔ)

Αυτό – Εκπαίδευση
(ΑΥΕ)

Μάθηση
στο χώρο Εργασίας (ΜΧΕ)

Συνολικές ώρες
μάθησης

ECVET

40

20

0

60

2

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάθημα 02: Επάγγελμα Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:
1

͋ϟϰϟϫϭϣЃϨϟϧϫϟϣɀϣϬϥϡϣЃϰϥϫ͆ϦϫϧϨЂ͎ϭϪϭϦϣϯЃϟϡϧϟϰϥϫϟϯϲЀϩϣϧϟϯϰϟɀϮϭϡϮЀϪϪϟϰϟ͕ɀϟЃϦϮϧϵϫͅϮϟϯϰϥϮϧϭϰЂϰϵϫ

2

Εφαρμόζει και να δικαιολογεί τους κανονισμούς σε σχέση με την ασφάλεια σε προγράμματα Υπαίθριας Αναψυχής σε Εθνικό και
τοπικό επίπεδο.

3

Αποκτήσει επάρκεια προσόντων και δεξιοτήτων στην παροχή πρώτων βοηθειών στους τομείς του Ενεργού Ελεύθερου Χρόνου και
των Υπαίθριων Δραστηριοτήτων.

Στρατηγικές Διδασκαλίας
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Κεφάλαια
Διδακτικής
Ύλης

1

Πρακτική άσκηση

3

3

2

Πρακτική άσκηση για καθοδήγηση / ηγεσία σε προγράμματα Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων

-

-

3

Καθοδήγηση υπό έλεγχο σε πρακτικά θέματα – Micro-teaching / Παιγνίδι ρόλων

-

-

4

Παρατήρηση Εμψυχωτών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων στη διάρκεια της εργασίας

-

-

5

Ατομικό / ομαδικό σχέδιο εργασίας, περιπτωσιακές μελέτες, σεμινάρια

1, 2 & 3

3

6

Διαλέξεις, παρουσιάσεις κλπ

1, 2 & 3

1, 2 & 3

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Αξιολόγηση
Τελική ή σε
Στάδια

Στρατηγικές Αξιολόγησης του σπουδαστή
Πρακτική άσκηση / Θεωρία
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1

Αξιολόγηση σε θέματα πρακτικής στον τόπο υλοποίησης των υπαίθριων
δραστηριοτήτων

2

Σ

2

Αξιολόγηση στην εκτέλεση και επίδειξη Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

3

Σ

3

Αξιολόγηση από συλλογή σχεδίων εργασίας και περιπτωσιακών μελετών

-

-

4

Αξιολόγηση με αντιπαράθεση άρθρων σε περιοδικά

-

-

5

Γραπτή αξιολόγηση

1, 2 & 3

T

Κεφάλαια Διδακτικής Ύλης
Κεφάλαια

Μέθοδος
Διδασκαλίας
& ώρες

Περιεχόμενα

1

Ασφάλιση Υποχρεώσεις &
Υπευθυνότητα

ΑΜΔ =10
ΑΥΕ = 10
ΜΧΕ = 0

t͈Ёϫϫϭϧϟϰϥ϶ϱɀϣϱϦϱϫЅϰϥϰϟ϶ϰϵϫϨϟϦϭϢϥϡϥϰЈϫϨϟϧϰϵϫɀϣϩϟϰЈϫϯϣ
υπαίθριες δραστηριότητες.
t̓ϟϯϧϨЁ϶ϟϮϳЁ϶ϱɀϣϱϦϱϫЅϰϥϰϟ϶ ϣɀϟϡϡϣϩϪϟϰϧϨЁ϶ϟɀϭϤϥϪϧЈϯϣϧ϶ 
κοινωνική ευθύνη.
t͑ϮϭϯϵɀϧϨЂϟϯϲЀϩϧϯϥϯϣϣϮϡϟϤЅϪϣϫϭϱ϶ϨϟϧɀϣϩЀϰϣ϶
t͑ϮЅϡϮϟϪϪϟɀϮϭϯϰϟϯЃϟ϶ϣɀϟϡϮІɀϫϥϯϥ϶ϡϧϟɀϟϧϢϧЀ

2

Εισαγωγή
στη ‘διαχείριση ρίσκου’

ΑΜΔ =5
ΑΥΕ = 0
ΜΧΕ = 0

t͐ϮϭϩϭϡЃϟϰϥ϶AϢϧϟϳϣЃϮϧϯϥ϶ϮЃϯϨϭϱ
t͈ϧϢϧϟϧϰϣϮЅϰϥϰϟϰϵϫϱɀϟЃϦϮϧϵϫϢϮϟϯϰϥϮϧϭϰЂϰϵϫ
σχετικά με την έννοια του ‘ρίσκου’.
t͗ϮЂϯϥϣϡϨϭϩɀЃϵϫϟϯϲϟϩϭІ϶ɀϟϮϭϳЂ϶ϱɀϥϮϣϯϧЈϫ
καλές πρακτικές.

3

Πρώτες βοήθειες
στη φύση
&
σε υπαίθριες δραστηριότητες

ΑΜΔ =25
ΑΥΕ = 10
ΜΧΕ = 0

t͑ϮЈϰϣ϶ϠϭЂϦϣϧϣ϶ϯϰϥϲІϯϥϨϟϧϯϣϱɀϟЃϦϮϧϣ϶ϢϮϟϯϰϥϮϧЅϰϥϰϣ϶
t͑ϟϮϭϳЂЀϪϣϯϥ϶ϠϭЂϦϣϧϟ϶
t͂ϫϰϧϪϣϰЈɀϧϯϥϰϮϟϱϪϟϰϧϯϪЈϫ
tͅϧϟϳϣЃϮϧϯϥoϢϧϭЃϨϥϯϥϟϰϱϳϥϪЀϰϵϫϨϟϧ
απρόβλεπτων καταστάσεων.
tͅϧϟϳϣЃϮϧϯϥϣɀϣϧϡЅϫϰϵϫɀϣϮϧϯϰϟϰϧϨЈϫ
t͋ϭϱϰЃɀϮЈϰϵϫϠϭϥϦϣϧЈϫϲϭϮϥϰЅϲϟϮϪϟϨϣЃϭ
υλικά, συσκευασία, χρήση αυτών και συντήρηση.

Βιβλιογραφία
Τίτλος Βιβλίου

ISBN

Συγγραφείς

Εκδότης

Έτος/έκδοση

1
2
Επιστημονικά περιοδικά, Ιστοσελίδες & Υλικό σεμιναρίων
Τύπος

Περιγραφή

1
2
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4. Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά & διαχείριση
υλικών / εξοπλισμού σε υπαίθριες
δραστηριότητες
Περίγραμμα / Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να προετοιμάσει τους σπουδαστές να διαχειρίζονται με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο κάθε
εργασία τεχνικής φύσης η οποία αφορά τον εξοπλισμό και τα υλικά σε προγράμματα Υπαίθριων Δραστηριοτήτων.
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι ικανός να παρέχει σωστή πληροφόρηση και να κάνει σωστή επιλογή και
ενδεδειγμένη διαχείριση όλων των απαραίτητων εργαλείων, ειδών εξοπλισμού, ενδυμασίας και προστατευτικών μηχανισμών /
εξαρτημάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις νόρμες. Ακόμη να κατανοεί τις οδηγίες που παρέχει ο
κατασκευαστής για κάθε υλικό / μέρος του εξοπλισμού και να ενημερώνεται για τις υπάρχουσες καλές πρακτικές.
Μέθοδος διδασκαλίας & προβλεπόμενες ώρες για μάθηση

Διδακτικές
Μονάδες

Άμεση Διδασκαλία
(ΑΜΔ)

Αυτό – Εκπαίδευση
(ΑΥΕ)

Μάθηση
στο χώρο Εργασίας (ΜΧΕ)

Συνολικές ώρες
μάθησης

ECVET

200

60

130

390

15

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:
1

Εξηγεί τη χρήση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις λειτουργικές οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή.

2

Κατανοεί και να αναλύει το πως δουλεύει ο εξοπλισμός με σκοπό την άριστη λειτουργία και απόδοσή του κατά τη δράση, να εξηγεί
τα σημεία κλειδιά.

3

Αναλαμβάνει την υπευθυνότητα για τον εξοπλισμό στο χώρο ευθύνης του.

4

Εποπτεύει / επιτηρεί τη χρήση του εξοπλισμού και να αναγνωρίζει σε ότι αφορά ‘ακατάλληλη’ ή μη ασφαλή λειτουργία.

5

Αναγνωρίζει και να αναφέρει προβλήματα και συμβάντα τα οποία έχουν σχέση με τον εξοπλισμό.

6

Ερμηνεύει τις οδηγίες που αφορούν στην επιθεώρηση για καλή χρήση και στη συντήρηση του εξοπλισμού.

7

Αναζητά και να εντοπίζει κάθε νέα πληροφορία που αφορά στον εξοπλισμό των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

8

Ακολουθεί τις διαδικασίες για την επιθεώρηση, τον έλεγχο και την αποθήκευση του υλικού και του εξοπλισμού.

9

Κατανοεί, να εξηγεί και να ερμηνεύει τα διακριτικά και τα σήματα που κάνει χρήση η Ευρωπαϊκή Αγορά.

Στρατηγικές Διδασκαλίας
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

28

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Κεφάλαια
Διδακτικής
Ύλης

1

Πρακτική άσκηση

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9

3&4

2

Πρακτική άσκηση για καθοδήγηση / ηγεσία σε προγράμματα Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων

1, 2, 3, 4 & 5

3&4

3

Καθοδήγηση υπό έλεγχο σε πρακτικά θέματα – Micro-teaching / Παιγνίδι ρόλων

-

-

4

Παρατήρηση Εμψυχωτών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων στη διάρκεια της εργασίας

-

-

5

Ατομικό / ομαδικό σχέδιο εργασίας, περιπτωσιακές μελέτες, σεμινάρια

9

1&2

6

Διαλέξεις, παρουσιάσεις κλπ

2, 6, 7, 8 & 9

1, 2 & 4

Στρατηγικές Αξιολόγησης του σπουδαστή
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Αξιολόγηση
Τελική ή σε
Στάδια

1

Αξιολόγηση σε θέματα πρακτικής στον τόπο υλοποίησης των υπαίθριων
δραστηριοτήτων

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 & 9

Σ

2

Αξιολόγηση στην εκτέλεση και επίδειξη Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

1, 2, 3, 4, 5 & 8

Σ

3

Αξιολόγηση από συλλογή σχεδίων εργασίας και περιπτωσιακών μελετών

2, 6 & 7

T

4

Αξιολόγηση με αντιπαράθεση άρθρων σε περιοδικά

-

-

5

Γραπτή αξιολόγηση

6&7

T

Κεφάλαια Διδακτικής Ύλης
Κεφάλαια

Μέθοδος
Διδασκαλίας
& ώρες

Περιεχόμενα

1

͎ϭϪϭϦϣϯЃϟ
&
Κανονισμοί

ΑΜΔ =20
ΑΥΕ = 10
ΜΧΕ = 10

t͆ϬϭɀϩϧϯϪЅ϶ϫϭϪϭϦϣϯЃϟ ɀϮϭϢϧϟϡϮϟϲЁ϶ ϯІϪϠϭϩϟ ɀϧϯϰϭɀϭϧϥϰϧϨЀ
tͅϧϟϨϮϧϰϧϨЀϯЂϪϟϰϟϨϟϧϣϫϢϣЃϬϣϧ϶ɀЀϫϵϯϰϭϫϣϬϭɀϩϧϯϪЅ
t͂ϫϟϤЂϰϥϯϥɀϩϥϮϭϲϭϮϧЈϫϨϟϧϭϢϥϡϧЈϫϡϧϟϰϭϫϣϬϭɀϩϧϯϪЅϟɀЅϰϭϱ϶
κατασκευαστές.

2

Υλικά /Εξοπλισμός
Γενικές πληροφορίες

ΑΜΔ =40
ΑΥΕ = 40
ΜΧΕ = 20

t͓ϱϪɀϣϮϧϲϭϮЀϱϩϧϨЈϫ ϯІϫϦϣϯϥϱϩϧϨЈϫ ϟϫϰϭϳЁ϶
t͓ϱϪɀϣϮϧϲϭϮЀϢϧϟϲϭϮϣϰϧϨЈϫϱϩϧϨЈϫɀϩϟϯϰϧϨЀ ϱϟϩϭϠЀϪϠϟϨϣ϶
υφαντουργικά, αλουμίνιο, σίδερο, συνθετικά.
t͔ϧϪЁ϶ ϭϧϨϭϫϭϪϧϨЂϣɀϧϩϭϡЂ ϣɀЃϯϨϣϴϥϯϣϳЈϮϭϱ϶ϨϟϰϟϯϨϣϱЂ϶ϱϩϧϨЈϫ
κατασκευαστές.
t͂ϫϟϤЂϰϥϯϥϨϟϧϣϫϰϭɀϧϯϪЅ϶ϫЁϵϫɀϩϥϮϭϲϭϮϧЈϫɀϭϱϟϲϭϮϭІϫϯϰϭϫ
εξοπλισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων.

3

Σωστή διαχείριση,
Έλεγχος
&
Αποθήκευση
Υλικών / Εξοπλισμού

ΑΜΔ =80
ΑΥΕ = 5
ΜΧΕ = 50

t͐ϢϥϡЃϣ϶ϨϟϧϨϟϫϭϫϧϯϪϭЃϯϳϣϰϧϨϭЃϪϣϰϭϫϣϬϭɀϩϧϯϪЅ ϨϟϰЀϩϩϥϩϥϳϮЂϯϥ
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του κατασκευαστή, καλές εμπορικές
πρακτικές, απόκτηση εμπειρίας από εργασιακή απασχόληση σε μαγαζί
υλικών.
t͆ɀϧϩϭϡЂϯϵϯϰϭІϣϬϭɀϩϧϯϪϭІϨϟϧϣϫϢϱϪϟϯЃϟ϶ϡϧϟϰϧ϶ϢϮϟϯϰϥϮϧЅϰϥϰϣ϶
t͆ϫϢϣϢϣϧϡϪЁϫϥϳϮЂϯϥϱϩϧϨЈϫϨϟϧϣϬϭɀϩϧϯϪϭІ
t͛ϩϣϡϳϭ϶ϨϟϧϟɀϭϦЂϨϣϱϯϥϱϩϧϨЈϫϨϟϧϣϬϭɀϩϧϯϪϭІ

4

Κακή διαχείριση
υλικών / εξοπλισμού,
Πιθανά συμβάντα,
Σύνταξη αναφοράς
&
Επισκευές

ΑΜΔ =60
ΑΥΕ = 5
ΜΧΕ = 50

t͑ϮϭϠϩЂϪϟϰϟϩЅϡϵϨϟϨЂ϶ϳϮЂϯϥ϶ϰϭϱϣϬϭɀϩϧϯϪϭІ
t͑ϧϦϟϫЀɀϣϮϧϯϰϟϰϧϨЀϨϟϧϟϰϱϳЂϪϟϰϟɀϭϱϟϲϭϮϭІϫϯϰϭϫ
εξοπλισμό.
t͑ϮϭϣϰϭϧϪЀϤϭϫϰϟ϶ϨϟϧϯϱϫϰЀϯϯϭϫϰϟ϶ϪϧϟϟϫϟϲϭϮЀϯІϪϲϵϫϟϪϣ
προβλήματα και περιστατικά που σχετίζονται με τον εξοπλισμό.
t͆ɀϧϯϨϣϱЂϣϬϭɀϩϧϯϪϭІϨЀϰϵϟɀЅϨϟϫϭϫϧϨЁ϶ЂЁϨϰϟϨϰϣ϶ϯϱϫϦЂϨϣ϶

ISBN

Συγγραφείς

Βιβλιογραφία
Τίτλος Βιβλίου

Εκδότης

Έτος/έκδοση

1
2
Επιστημονικά περιοδικά, Ιστοσελίδες & Υλικό σεμιναρίων
Τύπος

Περιγραφή

1
2
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5. Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Περίγραμμα / Σκοπός του Μαθήματος

Στο τέλος του παρόντος μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι ικανός να λαμβάνει υπ’ όψιν του τις βασικές αρχές της φυσιολογίας, της
ανατομίας και της εμβιομηχανικής του ανθρώπινου σώματος κατά το σχεδιασμό, την εφαρμογή, ή ακόμη και την τροποποίηση σε
ορισμένες περιπτώσεις ενός προγράμματος Υπαίθριων Δραστηριοτήτων.
Μέθοδος διδασκαλίας & προβλεπόμενες ώρες μάθησης

Διδακτικές
Μονάδες

Άμεση Διδασκαλία
(ΑΜΔ)

Αυτό – Εκπαίδευση
(ΑΥΕ)

Μάθηση
στο χώρο Εργασίας (ΜΧΕ)

Συνολικές ώρες
μάθησης

ECVET

50

10

30

90

4

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:
1

Λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν όταν διαχειρίζεται πελάτες σε Υπαίθριες Δραστηριότητες, τις βασικές αρχές της φυσιολογίας και της
ανατομίας του ανθρώπινου σώματος.

2

Αξιολογεί τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν να κάνουν ομάδες ατόμων με διαφορετικές ικανότητες και δεξιότητες κατά τη
συμμετοχή τους σε προγράμματα Υπαίθριων Δραστηριοτήτων.

3

Αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τις μεταβολές που συμβαίνουν στο ανθρώπινο σώμα, λόγω της αλλαγής των συνθηκών του
περιβάλλοντος όπου γίνονται οι υπαίθριες δραστηριότητες και τις επιδράσεις που έχουν στο ανθρώπινο σώμα.

Στρατηγικές Διδασκαλίας
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Διδακτική Ύλη
Μαθήματος

1

Πρακτική άσκηση

1, 2 & 3

1, 2 & 3

2

Πρακτική άσκηση για καθοδήγηση / ηγεσία σε προγράμματα Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων

1, 2 & 3

3

3

Καθοδήγηση υπό έλεγχο σε πρακτικά θέματα – Micro-teaching / Παιγνίδι ρόλων

-

-

4

Παρατήρηση Εμψυχωτών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων στη διάρκεια της εργασίας

-

-

5

Ατομικό / ομαδικό σχέδιο εργασίας, περιπτωσιακές μελέτες, σεμινάρια

1, 2 & 3

2&3

6

Διαλέξεις, παρουσιάσεις κλπ

1, 2 & 3

1, 2 & 3

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Αξιολόγηση
Τελική ή
σε Στάδια

Στρατηγικές Αξιολόγησης του σπουδαστή
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

30

1

Αξιολόγηση σε θέματα πρακτικής στον τόπο υλοποίησης των υπαίθριων
δραστηριοτήτων

-

-

2

Αξιολόγηση στην εκτέλεση και επίδειξη Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

1, 2 & 3

Σ

3

Αξιολόγηση από συλλογή σχεδίων εργασίας και περιπτωσιακών μελετών

-

-

4

Αξιολόγηση με αντιπαράθεση άρθρων σε περιοδικά

-

-

5

Γραπτή αξιολόγηση

1, 2 & 3

T

Κεφάλαια Διδακτικής Ύλης
Κεφάλαια

Μέθοδος
Διδασκαλίας
& ώρες

Περιεχόμενα

1

Το ανθρώπινο σώμα κατά την
κίνηση

ΑΜΔ =15
ΑΥΕ = 5
ΜΧΕ = 0

t͂ϫϟϰϭϪЃϟ ϭϯϰϧϨЅϯІϯϰϥϪϟ ϪϱЄϨЅϯІϯϰϥϪϟ ЅϮϡϟϫϟϰϭϱϯЈϪϟϰϭ϶ 
νευρικό σύστημα, καρδιαγγειακό σύστημα.
t͆ϪϠϧϭϪϥϳϟϫϧϨЂϰϭϱϟϫϦϮЈɀϧϫϭϱϯЈϪϟϰϭ϶ϣϲϟϮϪϭϡЂ
δυνάμεων κατά την ανθρώπινη κίνηση, ανάλυση κινήσεων, εφαρμογή
ενέργειας στον εξοπλισμό και τα υλικά, οικονομία ενέργειας,
αποτελεσματικές κινητικές ρουτίνες, αποφυγή κινήσεων που
προκαλούν τραυματισμούς.

2

Λειτουργίες
του ανθρώπινου σώματος

ΑΜΔ =15
ΑΥΕ = 5
ΜΧΕ = 0

t̓ϟϯϧϨЁ϶ϟϮϳЁ϶͖ϱϯϧϭϩϭϡЃϟ϶ϰϭϱϟϫϦϮЈɀϭϱϩϣϧϰϭϱϮϡЃϟϰϵϫϪϱЈϫ 
λειτουργία της αναπνοής, πέψη/χώνεψη, κυκλοφορικό σύστημα.

3

Εργοφυσιολογία.
Λειτουργία του ανθρώπινου
οργανισμού
στο πλαίσιο των υπαίθριων
δραστηριοτήτων

ΑΜΔ =20
ΑΥΕ = 0
ΜΧΕ = 30

t̓ϟϯϧϨЁ϶ϟϮϳЁ϶͆ϮϡϭϲϱϯϧϭϩϭϡЃϟ϶
t͓ϱϯϰЂϪϟϰϟɀϟϮϟϡϵϡЂ϶ϣϫЁϮϡϣϧϟ϶ϟϣϮЅϠϧϟϟϫϟϣϮЅϠϧϟ
λειτουργία, αναερόβιο κατώφλι. Εφαρμογή στις υπαίθριες
δραστηριότητες.
tͅϧϟϲϭϮϣϰϧϨЀϣЃϢϥϪϱЄϨЂ϶ϯІϯɀϟϯϥ϶ϨϧϫϥϯϧϭϩϭϡЃϟϰϵϫ
υπαίθριων δραστηριοτήτων.
t̓ϟϯϧϨЁ϶ϟϮϳЁ϶ɀϮϭɀϭϫϥϰϧϨЂ϶ϟϫϰϭϳЂ ϢІϫϟϪϥ ϰϟϳІϰϥϰϟ
ευλυγισία.
t͇ϥϰЂϪϟϰϟϲϱϯϧϨЂ϶ϨϟϰЀϯϰϟϯϥ϶ϨϟϧϨϟϰЀϯϰϟϯϥ϶ϱϡϣЃϟ϶
t͆ɀЃϢϮϟϯϥϰϭϱɀϣϮϧϠЀϩϩϭϫϰϭ϶ϯϰϭϫϭϮϡϟϫϧϯϪЅϰϵϫ
συμμετεχόντων.
t͍ϣϰϟϠϭϩϧϯϪЅ϶ϨϟϧϦϣϮϪϭϮІϦϪϧϯϥ
t͂ϲϱϢЀϰϵϯϥ ϱɀϭϦϣϮϪЃϟ ϣϬЀϫϰϩϥϯϥ ϰϮϟϱϪϟϰϧϯϪϭЃ Ѐϡϳϭ϶
στρες.
tͅЃϟϧϰϟ ϣϫϣϮϡϣϧϟϨЂϢϟɀЀϫϥ ϦϣϮϪϧϢϧϨЂϧϯϭϮϮϭɀЃϟ ϣϫϣϮϡϣϧϟϨЁ϶
ανάγκες κατά τη διάρκεια υπαίθριας δραστηριότητας,
t͖ЀϮϪϟϨϟ ϫϟϮϨϵϰϧϨЀ ϨϟϰϟϯϰЀϯϣϧ϶ϟϫЀϡϨϥ϶ ϟϫϰϧϪϣϰЈɀϧϯϥ

Βιβλιογραφία
Τίτλος Βιβλίου

ISBN

Συγγραφείς

Εκδότης

Έτος/έκδοση

1
2
Επιστημονικά περιοδικά, Ιστοσελίδες & Υλικό σεμιναρίων
Τύπος

Περιγραφή

1
2

31

6. Οργάνωση – Διαχείριση στο Περιβάλλον
Εργασίας
Περίγραμμα / Σκοπός του Μαθήματος

Αυτό το μάθημα περιγράφει τις βασικές αρχές με τις οποίες ο Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων λειτουργεί στο περιβάλλον
εργασίας, περιλαμβάνοντας τις σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς, τους τρόπους λειτουργίας του γραφείου, το σχεδιασμό των
προϊόντων και της βελτίωσης αυτών. Στο τέλος του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι ικανός να αναλύσει, εφαρμόσει και σκεφτεί σχετικά
με όλα τα ανωτέρω στο περιβάλλον εργασίας.
Μέθοδος διδασκαλίας & προβλεπόμενες ώρες για μάθηση

Διδακτικές
Μονάδες

Άμεση Διδασκαλία
(ΑΜΔ)

Αυτό – Εκπαίδευση
(ΑΥΕ)

Μάθηση
στο χώρο Εργασίας (ΜΧΕ)

Συνολικές ώρες
μάθησης

ECVET

60

50

120

230

8

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάθημα 02. Επάγγελμα Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:
1

Δείχνει καθαρά την ικανότητά του να λειτουργεί στην πράξη ως επαγγελματίας Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων.

2

Αναγνωρίζει και να καθορίζει με σειρά προτεραιότητας τα σημεία κλειδιά που πρέπει να ακολουθήσει για την υλοποίηση μιας
υπαίθριας δραστηριότητας.

3

Παρέχει προγράμματα σύμφωνα με τους κανονισμούς / ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στην αγορά /τομέα των υπαιθρίων
δραστηριοτήτων.

Στρατηγικές Διδασκαλίας
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Κεφάλαια
Διδακτικής
Ύλης

1

Πρακτική άσκηση

-

-

2

Πρακτική άσκηση για καθοδήγηση / ηγεσία σε προγράμματα Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων

-

-

3

Καθοδήγηση υπό έλεγχο σε πρακτικά θέματα – Micro-teaching / Παιγνίδι ρόλων

-

-

4

Παρατήρηση Εμψυχωτών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων στη διάρκεια της εργασίας

2

2

5

Ατομικό / ομαδικό σχέδιο εργασίας, περιπτωσιακές μελέτες, σεμινάρια

1, 2

1, 2 & 3

6

Διαλέξεις, παρουσιάσεις κλπ

1, 2 & 3

1, 2 & 3

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Αξιολόγηση
Τελική ή σε
Στάδια

Στρατηγικές Αξιολόγησης του σπουδαστή
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

32

1

Αξιολόγηση σε θέματα πρακτικής στον τόπο υλοποίησης των υπαίθριων
δραστηριοτήτων

-

-

2

Αξιολόγηση στην εκτέλεση και επίδειξη Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

-

-

3

Αξιολόγηση από συλλογή σχεδίων εργασίας και περιπτωσιακών μελετών

2

T

4

Αξιολόγηση με αντιπαράθεση άρθρων σε περιοδικά

1

Σ

5

Γραπτή αξιολόγηση

2&3

T

Κεφάλαια Διδακτικής Ύλης
Κεφάλαια

Μέθοδος
Διδασκαλίας
& ώρες

Περιεχόμενα

1

Κανονισμοί,
Διατάξεις,
Ρυθμίσεις

ΑΜΔ =20
ΑΥΕ = 20
ΜΧΕ = 50

t͔ϭϱϮϧϯϰϧϨЂϫϭϪϭϦϣϯЃϟ ϰϭϱϮϧϯϰϧϨϭЃɀϮЀϨϰϭϮϣ϶ ϰϭϱϮϧϯϰϧϨЀϡϮϟϲϣЃϟ
t͆ϮϡϟϯϧϟϨЂϫϭϪϭϦϣϯЃϟ ϨϵϢϧϨϭЃϣϮϡϟϯЃϟ϶ ϣϯϵϰϣϮϧϨϭЃϨϟϫϭϫϧϯϪϭЃ 
συλλογικές συμβάσεις, εκκαθαριστικό μισθοδοσίας, κοινωνική
ασφάλιση, επίδομα ανεργίας, συνταξιοδότηση, κοινωνικές εισφορές.
t͆ϪɀϭϮϧϨЂϫϭϪϭϦϣϯЃϟϯϣϣϦϫϧϨЅϨϟϧϣϱϮϵɀϟЄϨЅϣɀЃɀϣϢϭϫϭϪϧϨЁ϶ 
δημοσιονομικές διαδικασίες, ενέργειες.

2

Λειτουργία
της
Εταιρίας

ΑΜΔ =20
ΑΥΕ = 20
ΜΧΕ = 50

t͐ϮϡЀϫϵϯϥϨϟϧϢϧϟϳϣЃϮϧϯϥϪϧϟ϶ϣϰϟϧϮЃϟ϶͑ϣϮϧϡϮϟϲЂϦЁϯϣϵϫϣϮϡϟϯЃϟ϶
Οργανόγραμμα του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας.- Λειτουργικές
διαδικασίες για υψηλότερη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα.
tͅϧɀϩЂϥϡϣϯЃϟϯϰϭϫϣϮϡϟϯϧϟϨЅϳЈϮϭϨϟϰЀϰϥϢϧЀϮϨϣϧϟϣϫЅ϶
προγράμματος υπαίθριων δραστηριοτήτων: διαφορετικές
υπευθυνότητες, αποτελεσματική επικοινωνία, καθημερινή οργάνωση/
καθοδήγηση, αναφορά προβλημάτων.

3

Σχεδιασμός
Προϊόντος

ΑΜΔ =20
ΑΥΕ = 10
ΜΧΕ = 20

t͓ϳϣϢϧϟϯϪЅ϶ɀϮϭЄЅϫϰϭ϶ ϟϫЀɀϰϱϬϥɀϮϭЄЅϫϰϭ϶ϰϣϳϫϧϨЁ϶ϯϱϩϩϭϡЂ϶
δεδομένων, παραγωγή, κοστολόγηση., προώθηση, μάρκετινγκ,
πωλήσεις, προοπτικές ανάπτυξης, φροντίδα μετά την πώληση.
tͅϥϪϧϭϱϮϡЃϟjɀϟϨЁϰϵϫxϨϟϧjɀϮϭЄЅϫϰϵϫxϰϭϱϮϧϯϪϭІϱɀϟЃϦϮϭϱ 
διατήρηση σχέσεων με προμηθευτές.
t͑ϣϩϟϰϭϨϣϫϰϮϧϨЅ϶ϯϳϣϢϧϟϯϪЅ϶

ISBN

Συγγραφείς

Βιβλιογραφία
Τίτλος Βιβλίου

Εκδότης

Έτος/έκδοση

1
2
Επιστημονικά περιοδικά, Ιστοσελίδες & Υλικό σεμιναρίων
Τύπος

Περιγραφή

1
2

33

7. Δεξιότητες Εμψυχωτή Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων
Περίγραμμα / Σκοπός του Μαθήματος

Το παρόν αποτελεί ένα πρακτικό μάθημα, αφιερωμένο στη διαχείριση και την καθοδήγηση μιας ομάδας πελατών στο πεδίο. Στο τέλος
αυτού του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι ικανός να διαχειρισθεί με επιτυχία πελάτες όλων των τύπων (ικανοτήτων και δεξιοτήτων)
κατά τη συμμετοχή τους σε υπαίθριες δραστηριότητες. Έμφαση δίνεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας και στην
καθοδήγηση της ομάδας κατά τη δράση.
Μέθοδος διδασκαλίας & προβλεπόμενες ώρες για μάθηση

Διδακτικές
Μονάδες

Άμεση Διδασκαλία
(ΑΜΔ)

Αυτό – Εκπαίδευση
(ΑΥΕ)

Μάθηση
στο χώρο Εργασίας (ΜΧΕ)

Συνολικές ώρες
μάθησης

ECVET

140

10

400

550

20

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές γνώσεις σε έναν αριθμό διαφορετικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:
1

Εμψυχώνει με επιτυχία ομάδες ατόμων/πελατών όλων των κατηγοριών (διαφορετικές ή ελλιπείς ικανότητες /δεξιότητες, κινητικές,
πνευματικές) ανάλογα των αναγκών τους.

2

Καθοδηγεί και να λαμβάνει την ευθύνη της υλοποίησης ενός προγράμματος με δυναμικό, ενεργητικό και αποτελεσματικό τρόπο.

3

Είναι ικανός να αναλύει και να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες διαφορετικών κατηγοριών συμμετεχόντων/ πελατών
(περιλαμβάνονται άτομα με ειδικές ανάγκες , κινητικές - νοητικές αδεξιότητες).

4

Επεξηγεί και εφαρμόζει καλές πρακτικές κατά την καθοδήγηση των ανωτέρω κατηγοριών πελατών σε προγράμματα υπαίθριων
δραστηριοτήτων.

Στρατηγικές Διδασκαλίας
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

34

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Κεφάλαια
Διδακτικής
Ύλης

1

Πρακτική άσκηση

2&3

2

2

Πρακτική άσκηση για καθοδήγηση / ηγεσία σε προγράμματα Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων

1, 2, 3 & 4

1&2

3

Καθοδήγηση υπό έλεγχο σε πρακτικά θέματα – Micro-teaching / Παιγνίδι ρόλων

1, 2 & 4

1&2

4

Παρατήρηση Εμψυχωτών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων στη διάρκεια της εργασίας

1, 2 & 3

1&2

5

Ατομικό / ομαδικό σχέδιο εργασίας, περιπτωσιακές μελέτες, σεμινάρια

-

-

6

Διαλέξεις, παρουσιάσεις κλπ

1, 2, 3 & 4

1&2

Στρατηγικές Αξιολόγησης του σπουδαστή
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Αξιολόγηση
Τελική ή σε
Στάδια

1

Αξιολόγηση σε θέματα πρακτικής στον τόπο υλοποίησης των υπαίθριων
δραστηριοτήτων

1, 2, 3 & 4

Σ

2

Αξιολόγηση στην εκτέλεση και επίδειξη Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

1, 2 & 3

Σ

3

Αξιολόγηση από συλλογή σχεδίων εργασίας και περιπτωσιακών μελετών

4

Τ

4

Αξιολόγηση με αντιπαράθεση άρθρων σε περιοδικά

2

Σ

5

Γραπτή αξιολόγηση

3&4

Τ

Κεφάλαια Διδακτικής Ύλης
Κεφάλαια

Μέθοδος
Διδασκαλίας
& ώρες

Περιεχόμενα

1

Αλληλεπίδραση
μεταξύ
ατόμων

ΑΜΔ =20
ΑΥΕ = 20
ΜΧΕ = 50

t͋ϭϧϫϵϫϧϨЁ϶ϣɀϧϯϰЂϪϣ϶ϨІϮϧϟϳϟϮϟϨϰϥϮϧϯϰϧϨЀϣϫЅ϶ϨϭϧϫϵϫϧϨЅ
πολιτισμικού περιβάλλοντος, διαχείριση αλλοδαπών τουριστών.
t͂ϫϦϮЈɀϧϫϣ϶ϣɀϧϯϰЂϪϣ϶ϟϫϦϮЈɀϧϫϥϯϱϪɀϣϮϧϲϭϮЀϯϣЀϡϫϵϯϰϭϱ϶
προορισμούς, διαχείριση ατόμων, δημιουργία και τεχνικές ενίσχυσης
της ανθρώπινης εμπιστοσύνης.
t͘ϱϳϭϩϭϡϧϨЂɀϮϭϯЁϡϡϧϯϥϰϵϫɀϣϩϟϰЈϫ Ёϩϣϡϳϭ϶ϨϟϧϢϧϟϮϨЂ϶ϣϨϰЃϪϥϯϥ
της διάθεσης των πελατών.
ẗ́ϫЈϯϥϰϵϫϧϢϧϟЃϰϣϮϵϫϳϟϮϟϨϰϥϮϧϯϰϧϨЈϫϟϰЅϪϵϫϪϣϟϢϣϬϧЅϰϥϰϣ϶
και ειδικές ανάγκες, διαχείριση ατόμων και ανάπτυξη ιδιαίτερης
συμπεριφοράς από τους εμψυχωτές προς αυτά τα άτομα.
tͅϧϟϢϧϨϟϯЃϟϩЂϴϥ϶ϟɀЅϲϟϯϥ϶ϯϣЀϰϭϪϟϳϵϮЃ϶ɀϮϭϠϩЂϪϟϰϟϨϟϧϪϣЀϰϭϪϟ
που έχουν ειδικές ανάγκες.

2

Διαχείριση
ομάδας ή ομάδων

ΑΜΔ =20
ΑΥΕ = 20
ΜΧΕ = 50

tͅϱϫϟϪϧϨЂϰϥ϶ϭϪЀϢϟ϶
t͓ϱϫϣϮϡϟϰϧϨЀɀϟϧϡϫЃϢϧϟϨϟϧɀϟϧϡϫЃϢϧϟϟϫЀɀϰϱϬϥ϶ϯϳЁϯϣϵϫ
t͔ϣϳϫϧϨЁ϶ϢϧϟϳϣЃϮϧϯϥ϶ϭϪЀϢϟ϶ ϰϣϳϫϧϨЁ϶ϣɀЃϠϩϣϴϥ϶
οργάνωση του περιβάλλοντος, κατανόηση των αναγκών
των πελατών.
t͘ϱϳϭϩϭϡϧϨЂϱɀϭϯϰЂϮϧϬϥɀϣϩϟϰЈϫ ϪϣϰϟϨЃϫϥϯϥϪϣϰϟϲϭϮЀɀϣϩϟϰЈϫ
t͓ϰϱϩϥϡϣϯЃϟ϶ϯϰϧ϶ϱɀϟЃϦϮϧϣ϶ϢϮϟϯϰϥϮϧЅϰϥϰϣ϶ ϣϬЁϩϧϬϥ
ηγετικών ικανοτήτων, στρατηγικές διδασκαλίας
δεξιοτήτων, χαρακτηριστικά ηγεσίας.
t͕ɀϣϱϦϱϫЅϰϥϰϣ϶ϣϫЅ϶ϯϱϫϭϢϭІϰϟϬϧϢϧϭІɀϮϭ϶ϰϭϱ϶ɀϣϩЀϰϣ϶
t͓ІϡϨϮϭϱϯϥϪϣϰϭϱ϶ɀϣϩЀϰϣ϶ͅϧϟϰЂϮϥϯϥϧϯϭϮϮϭɀϧЈϫ
t͋ϟϩЁ϶ɀϮϟϨϰϧϨЁ϶ϟϫϟϲϭϮϧϨЀϰϥ϶ϥϡϣϯЃϟ϶Ϩϟϧϰϥ϶
διαχείρισης ομάδων στην υπαίθρια αναψυχή.
t͈ϦϧϨЀϤϥϰЂϪϟϰϟϥϦϧϨЂϨϟϧϟϬЃϣ϶ϨϟϰЀϰϥϫϥϡϣϯЃϟϯϰϧ϶
υπαίθριες δραστηριότητες.

ISBN

Συγγραφείς

Βιβλιογραφία
Τίτλος Βιβλίου

Εκδότης

Έτος/έκδοση

1
2
Επιστημονικά περιοδικά, Ιστοσελίδες & Υλικό σεμιναρίων
Τύπος

Περιγραφή

1
2
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8. Χρήση Eιδικού Τεχνικού Εξοπλισμού
Περίγραμμα / Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να προετοιμάσει το σπουδαστή να κάνει χρήση όλων των ειδών υλικών / εξοπλισμού που αφορούν
τις Υπαίθριες Δραστηριότητες με βάση τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται
η ασφαλέστερη και η αποδοτικότερη χρήση του εξοπλισμού από τους Εμψυχωτές, και ιδιαίτερα για τις δραστηριότητες θέλει μα
ειδικευτεί.
Στο τέλος του παρόντος μαθήματος είναι επίσης σχεδιασμένο ώστε να κάνει το σπουδαστή να γνωρίσει τις υποχρεώσεις του κατά τις
ϪϣϰϟϨϧϫЂϯϣϧ϶ϪϣϰϟϲϭϮЁ϶ϰϵϫɀϣϩϟϰЈϫϨϟϧϰϵϫϱϩϧϨЈϫϪϣϭϳЂϪϟϰϟϯϰϭϱ϶ϳЈϮϭϱ϶ϰϵϫϢϮϟϯϰϥϮϧϭϰЂϰϵϫ͎ϟϣϲϟϮϪЅϤϣϧϰϧ϶ϨϟϩІϰϣϮϣ϶
πρακτικές στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Μέθοδος διδασκαλίας & προβλεπόμενες ώρες για μάθηση

Διδακτικές
Μονάδες

Άμεση Διδασκαλία
(ΑΜΔ)

Αυτό – Εκπαίδευση
(ΑΥΕ)

Μάθηση
στο χώρο Εργασίας (ΜΧΕ)

Συνολικές ώρες
μάθησης

ECVET

70

40

120

230

8

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:
1

Εξηγεί τον τρόπο χρήσης του εξοπλισμού σύμφωνα με τις λειτουργικές οδηγίες που υποδεικνύουν οι κατασκευαστές.

2

͋ϟϰϟϫϭϣЃϨϟϧϫϟϟϫϟϩІϣϧϰϭϫϰϮЅɀϭϩϣϧϰϭϱϮϡЃϟ϶ϰϭϱϣϬϭɀϩϧϯϪϭІϪϣϯϨϭɀЅϰϥϢϧϣϬϟϡϵϡЂϰϵϫϢϮϟϯϰϥϮϧϭϰЂϰϵϫϪϣϟϯϲЀϩϣϧϟ͎ϟ
κωδικοποιεί και να απομνημονεύει τα σημεία κλειδιά.

3

Αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την ασφαλή μεταφορά /μετακίνηση των πελατών με οχήματα και του αντίστοιχου εξοπλισμού των
δράσεων που έχει στην ευθύνη του.

4

Εποπτεύει / επιτηρεί τη σωστή χρήση του εξοπλισμού και να γνωρίζει την ακατάλληλη και μη ασφαλή χρήση.

5

Επιλέγει τον εξοπλισμό ασφάλειας για την ομάδα και το κάθε άτομο ξεχωριστά (Personal Protective Equipment )για δύο
τουλάχιστον Υπαίθριες Δραστηριότητες ή κατηγορίες δραστηριοτήτων της ειδικότητάς του.

Στρατηγικές Διδασκαλίας
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

36

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Κεφάλαια
Διδακτικής
Ύλης

1

Πρακτική άσκηση

1, 2, 3, 4 & 5

1&2

2

Πρακτική άσκηση για καθοδήγηση / ηγεσία σε προγράμματα Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων

1, 2, 3 & 4

1&2

3

Καθοδήγηση υπό έλεγχο σε πρακτικά θέματα – Micro-teaching / Παιγνίδι ρόλων

-

-

4

Παρατήρηση Εμψυχωτών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων στη διάρκεια της εργασίας

1, 2, 3, 4 & 5

1&2

5

Ατομικό / ομαδικό σχέδιο εργασίας, περιπτωσιακές μελέτες, σεμινάρια

5

1&2

6

Διαλέξεις, παρουσιάσεις κλπ

2

1&2

Στρατηγικές Αξιολόγησης του σπουδαστή
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Αξιολόγηση
Τελική ή σε
Στάδια

1

Αξιολόγηση σε θέματα πρακτικής στον τόπο υλοποίησης των υπαίθριων
δραστηριοτήτων

1, 2, 3, 4 & 5

Σ

2

Αξιολόγηση στην εκτέλεση και επίδειξη Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

-

-

3

Αξιολόγηση από συλλογή σχεδίων εργασίας και περιπτωσιακών μελετών

2

T

4

Αξιολόγηση με αντιπαράθεση άρθρων σε περιοδικά

-

-

5

Γραπτή αξιολόγηση

5

T

Κεφάλαια Διδακτικής Ύλης
Κεφάλαια

Μέθοδος
Διδασκαλίας
& ώρες

Περιεχόμενα

1

Εξοπλισμός

ΑΜΔ =40
ΑΥΕ = 30
ΜΧΕ = 90

t͆ϧϢϧϨЁ϶ϟɀϟϧϰЂϯϣϧ϶ϣϬϭɀϩϧϯϪϭІϡϧϟϢϮϟϯϰϥϮϧЅϰϥϰϣ϶ϠϭϱϫϭІ ϫϣϮϭІ 
αέρα, εδάφους.
t͓ϱϫϢϱϟϯϪЅ϶ϨϟϰЀϩϩϥϩϭϱϣϬϭɀϩϧϯϪϭІϨϟϧϣϫϢϱϪϟϯЃϟ϶ϟϫЀϩϭϡϟϪϣϰϧ϶
δραστηριότητες και του χρήστες.
t͂ϰϭϪϧϨЅ϶ϣϬϭɀϩϧϯϪЅ϶ɀϮϭϯϰϟϯЃϟ ϟϯϲЀϩϣϧϟ
t̓ϭϥϦϥϰϧϨЅ϶ϣϬϭɀϩϧϯϪЅ϶ϟϯϲϟϩϣЃϟ϶ϠϣϩϰϧϯϰϭɀϭЃϥϯϥϰϥ϶
χρήσης.
t͋ϟϦϭϢЂϡϥϯϥϣɀЃϠϩϣϴϥϰϵϫɀϣϩϟϰЈϫϡϧϟϯϵϯϰЂϳϮЂϯϥϰϭϱ
εξοπλισμού τους.
t͆ɀϧϢϧЅϮϦϵϯϥϣϧϢϧϨЈϫϣϬϟϮϰϥϪЀϰϵϫϣϬϭɀϩϧϯϪϭІϨЀϰϵϟɀЅϨϟϫϭϫϧϨЁ϶
καταστάσεις ή σε έκτακτες περιστάσεις.

2

Μεταφορές

ΑΜΔ =30
ΑΥΕ = 10
ΜΧΕ = 30

t͐ϢЂϡϥϯϥϭϳϥϪЀϰϵϫϡϣϫϧϨЂϭϢϥϡϧϨЂϯϱϪɀϣϮϧϲϭϮЀ Ёϩϣϡϳϭ϶ϟϯϲЀϩϣϧϟ϶ 
προδιαγραφές και διαδικασίες.
t͍ϣϰϟϲϭϮЀϟϰЅϪϵϫϨϟϫϭϫϧϯϪϭЃ Ёϩϣϡϳϭ϶ϟϯϲЀϩϣϧϟ϶ ϮϭϱϰЃϫϣ϶
t͍ϣϰϟϲϭϮЀϱϩϧϨЈϫϲЅϮϰϵϪϟϭϳϥϪЀϰϵϫ ϨϟϫϭϫϧϯϪϭЃ Ёϩϣϡϳϭ϶
ασφάλειας.
t͒ϱϪϭϱϩϨЀ ϮϱϪϭІϩϨϥϯϥ ϯϨЀϮϣ϶ϣϮϡϟϩϣЃϟ Ёϩϣϡϳϭ϶ϟϯϲЀϩϣϧϟ϶ ϰϣϳϫϧϨЁ϶
φόρτωσης.
ẗ́ϣϫϧϨЁ϶ϭϢϥϡЃϣ϶ϨϟϫϭϫϧϯϪϭЃϯϰϧ϶ϪϣϰϟϲϭϮЁ϶ϪϣϰϟϨϧϫЂϯϣϧ϶ϨϟϧϨϟϩЁ϶
πρακτικές.
t͂ϯϲЀϩϣϧϟϨϟϰЀϰϧ϶ϪϣϰϟϲϭϮЁ϶ϪϣϰϟϨϧϫЂϯϣϧ϶

ISBN

Συγγραφείς

Βιβλιογραφία
Τίτλος Βιβλίου

Εκδότης

Έτος/έκδοση

1
2
Επιστημονικά περιοδικά, Ιστοσελίδες & Υλικό σεμιναρίων
Τύπος

Περιγραφή

1
2
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9. Εφαρμοσμένη Ψυχολογία
Περίγραμμα / Σκοπός του Μαθήματος

Στο τέλος του παρόντος μαθήματος ο σπουδαστής θα μάθει να αντιλαμβάνεται, να λαμβάνει σοβαρά και να προσαρμόζεται στις βασικές
αρχές της ανθρώπινης ψυχολογίας κατά την προετοιμασία, την παροχή και την εφαρμογή ενός προγράμματος υπαίθριων δραστηριοτήτων
βάζοντας τον πελάτη ως κεντρική προτεραιότητα.
Μέθοδος διδασκαλίας & προβλεπόμενες ώρες για μάθηση

Διδακτικές
Μονάδες

Άμεση Διδασκαλία
(ΑΜΔ)

Αυτό – Εκπαίδευση
(ΑΥΕ)

Μάθηση
στο χώρο Εργασίας (ΜΧΕ)

Συνολικές ώρες
μάθησης

ECVET

70

10

30

110

4

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:
1

Αξιολογεί το τι μπορούν να κάνουν ή τι δε μπορούν να κάνουν διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων σε Υπαίθριες
Δραστηριότητες.

Στρατηγικές Διδασκαλίας
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Κεφάλαια
Διδακτικής
Ύλης

1

Πρακτική άσκηση

1

2

2

Πρακτική άσκηση για καθοδήγηση / ηγεσία σε προγράμματα Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων

1

2

3

Καθοδήγηση υπό έλεγχο σε πρακτικά θέματα – Micro-teaching / Παιγνίδι ρόλων

-

-

4

Παρατήρηση Εμψυχωτών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων στη διάρκεια της εργασίας

-

-

5

Ατομικό / ομαδικό σχέδιο εργασίας, περιπτωσιακές μελέτες, σεμινάρια

-

-

6

Διαλέξεις, παρουσιάσεις κλπ

1

1&2

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Αξιολόγηση
Τελική ή σε
Στάδια

Στρατηγικές Αξιολόγησης του σπουδαστή
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

38

1

Αξιολόγηση σε θέματα πρακτικής στον τόπο υλοποίησης των υπαίθριων
δραστηριοτήτων

1

Σ

2

Αξιολόγηση στην εκτέλεση και επίδειξη Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

-

-

3

Αξιολόγηση από συλλογή σχεδίων εργασίας και περιπτωσιακών μελετών

-

-

4

Αξιολόγηση με αντιπαράθεση άρθρων σε περιοδικά

1

Σ

5

Γραπτή αξιολόγηση

1

T

Κεφάλαια Διδακτικής Ύλης
Κεφάλαια

Μέθοδος
Διδασκαλίας
& ώρες

Περιεχόμενα

1

Ανθρώπινο μυαλό
στην κίνηση

ΑΜΔ =35
ΑΥΕ = 5
ΜΧΕ = 15

t̓ϟϯϧϨЁ϶ϟϮϳЁ϶ϴϱϳϭϩϭϡЃϟ϶
t͈Ёϫϫϭϧϟϰϥ϶ϤЈϫϥ϶Ѐϫϣϯϥ϶
t̓ϟϯϧϨЁ϶ϟϮϳЁ϶ϫϭϥϰϧϨЂ϶ϣϱϣϬЃϟ϶ϨϟϧϴϱϳϧϨЂ϶ϱϡϣЃϟ϶
t͘ϱϳϭoϲϱϯϧϭϩϭϡЃϟ ϣϫϢϭϮϲЃϫϣ϶
t͛ϫϫϭϧϣ϶ϯϳϣϰϧϨЁ϶ϪϣϰϭϪϣϰϟϠϭϩϧϯϪЅϨϟϧϰϥϦϣϮϪϭϮІϦϪϧϯϥ

2

Το ανθρώπινο μυαλό
λειτουργώντας στο πλαίσιο
των υπαίθριων δράσεων

ΑΜΔ =35
ΑΥΕ = 5
ΜΧΕ = 15

t̓ϟϯϧϨЁ϶ϟϮϳЁ϶ϰϥ϶ϴϱϳϭϩϭϡЃϟ϶ϣϲϟϮϪϭϯϪЁϫϣ϶ϯϰϥϫϱɀϟЃϦϮϧϟϟϫϟϴϱϳЂ
t͆ϲϟϮϪϭϯϪЁϫϥϴϱϳϭoϲϱϯϧϭϩϭϡЃϟ
t͋ϭϧϫϵϫϧϨЂϪЅϮϲϵϯϥϨϟϧϣɀЃϢϮϟϯϥϰϭϱɀϣϮϧϠЀϩϩϭϫϰϭ϶ϯϰϥ
συμπεριφορά.
t͇ЈϫϥЀϫϣϯϥ϶ϪϣϣϲϟϮϪϭϡЂϯϰϧ϶ϱɀϟЃϦϮϧϣ϶ϢϮϟϯϰϥϮϧЅϰϥϰϣ϶
t͂ϫϰЃϩϥϴϥϰϭϱϮЃϯϨϭϱϟɀЅϰϭϱ϶ɀϣϩЀϰϣ϶ϨϟϧϯϱϪɀϣϮϧϲϭϮЀ

ISBN

Συγγραφείς

Βιβλιογραφία
Τίτλος Βιβλίου

Εκδότης

Έτος/έκδοση

1
2
Επιστημονικά περιοδικά, Ιστοσελίδες & Υλικό σεμιναρίων
Τύπος

Περιγραφή

1
2
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10. Παιδαγωγική & Στρατηγικές Επικοινωνίας
Περίγραμμα / Σκοπός του Μαθήματος

Στο τέλος του παρόντος μαθήματος, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να επικοινωνεί επαρκώς με όλους τους συμμετέχοντες σε προγράμματα
Υπαίθριων Δραστηριοτήτων με παιδαγωγικό τρόπο προσαρμοσμένο στις ατομικές τους ανάγκες.
Ο σπουδαστής θα είναι επίσης ικανός να επικοινωνεί με σαφήνεια τουλάχιστον σε δύο γλώσσες στο εργασιακό περιβάλλον των Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων και θα έχει αποκτήσει ικανότητα χειρισμού των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:
1

Επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους συμμετέχοντες/πελάτες σε περισσότερο της μίας Ευρωπαϊκής γλώσσας.

2

Δείχνει ότι κατέχει παιδαγωγικές δεξιότητες επικοινωνίας ανάλογες με τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων.

3

Σχεδιάζει και να λειτουργεί με εποικοδομητικό τρόπο αξιοποιώντας την ανατροφοδότηση που λαμβάνει από την υλοποίηση των
προγραμμάτων.

4

Αναλύει και να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των συμμετεχόντων (παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ.)

5

Χρησιμοποιεί με άνεση την τεχνολογία στην πληροφόρηση και την επικοινωνία σε αρμονία με το σύστημα ECDL.

Στρατηγικές Διδασκαλίας
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

40

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Κεφάλαια
Διδακτικής
Ύλης

1

Πρακτική άσκηση

1, 2, 3 & 4

2, 3 & 4

2

Πρακτική άσκηση για καθοδήγηση / ηγεσία σε προγράμματα Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων

1&4

2, 3, 4 & 5

3

Καθοδήγηση υπό έλεγχο σε πρακτικά θέματα – Micro-teaching / Παιγνίδι ρόλων

2&3

2, 3, 4 & 5

4

Παρατήρηση Εμψυχωτών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων στη διάρκεια της εργασίας

1, 2, 3 & 4

2&4

5

Ατομικό / ομαδικό σχέδιο εργασίας, περιπτωσιακές μελέτες, σεμινάρια

5

5

6

Διαλέξεις, παρουσιάσεις κλπ

1, 2, 3, 4 & 5

1, 2, 3, 4 & 5

Στρατηγικές Αξιολόγησης του σπουδαστή
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Αξιολόγηση
Τελική ή σε
Στάδια

1

Αξιολόγηση σε θέματα πρακτικής στον τόπο υλοποίησης των υπαίθριων
δραστηριοτήτων

1, 2, 3 & 4

Σ

2

Αξιολόγηση στην εκτέλεση και επίδειξη Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

1, 2 & 4

Σ

3

Αξιολόγηση από συλλογή σχεδίων εργασίας και περιπτωσιακών μελετών

5

T

4

Αξιολόγηση με αντιπαράθεση άρθρων σε περιοδικά

3

Σ

5

Γραπτή αξιολόγηση

4&5

T

Κεφάλαια Διδακτικής Ύλης Μαθήματος
Κεφάλαια

Μέθοδος
Διδασκαλίας
& ώρες

Περιεχόμενα

1

Επικοινωνία

ΑΜΔ =40
ΑΥΕ = 15
ΜΧΕ = 70

t͍ϭϫϰЁϩϟϨϟϧϪЁϦϭϢϭϧϣɀϧϨϭϧϫϵϫЃϟ϶ ϦϣϵϮЃϟ ϰϣϳϫϧϨЁ϶ϟϱϰЅ
παρουσίασης, κωδικοί φυσικής επαφής, λεκτικές τεχνικές για το κτίσιμο
εμπιστοσύνης, σημάδια σεβασμού, γλώσσα του σώματος, ορολογία.
t͉ϣϵϮϥϰϧϨЀϪϭϫϰЁϩϟϨϟϧϪЁϦϭϢϭϧϣɀϧϨϭϧϫϵϫЃϟ϶
tͅϣϬϧЅϰϥϰϣ϶ϨϭϧϫϵϫϧϨЂ϶ϣɀϧϨϭϧϫϵϫЃϟ϶ ɀϮЀϬϥ 
t͑ϮϭϲϭϮϧϨЂЁϨϲϮϟϯϥϢϭϪЂϰϭϱϪϱϟϩϭІ ϯϰϭϧϳϣЃϟϰϭϱϩЅϡϭϱ
και τεχνικές επίτευξης επικοινωνίας.
t͐ϮϭϩϭϡЃϟ ϣɀϟϡϡϣϩϪϟϰϧϨЁ϶ϟϮϡϨЅ ϨϟϧϣɀϧϨϭϧϫϵϫЃϟ
t͂ϡϡϩϧϨЂ̈́ϩЈϯϯϟϡϮϟϪϪϟϰϧϨЂϨϟϧϣϧϢϧϨЅϩϣϬϧϩЅϡϧϭ
tͅϧЀϩϣϨϰϭϧϟɀЅϨϰϥϯϥϣϫЅ϶ϠϟϯϧϨϭІϩϣϬϧϩϭϡЃϭϱɀϭϱ
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες τοποθεσίες / προορισμούς.

2

Επικοινωνία
&
Διαπροσωπικές σχέσεις

ΑΜΔ =40
ΑΥΕ = 15
ΜΧΕ = 70

t ͔ϣϳϫϧϨЁ϶ϣɀϧϨϭϧϫϵϫЃϟ϶
t̓ϟϯϧϨЁ϶ϟϮϳЁ϶ϯϰϧ϶ϢϧϟɀϮϭϯϵɀϧϨЁ϶ϯϳЁϯϣϧ϶ϨϟϧϰϥϫϣɀϧϨϭϧϫϵϫЃϟ
t͋ϭϧϫϵϫϧϨЁ϶ϨϟϧϣɀϧϨϭϧϫϵϫϧϟϨЁ϶ϢϣϬϧЅϰϥϰϣ϶
t͈ϡϩЈϯϯϟϯϰϥϫϣɀϧϨϭϧϫϵϫЃϟϨϟϧϰϥϫϨϟϦϭϢЂϡϥϯϥ
tͅϣϬϧЅϰϥϰϣ϶ϡϮϟϲЂ϶ϰϱɀϭϩϭϡЃϣ϶ϨϣϧϪЁϫϵϫ ϡϮϟɀϰЂ
επικοινωνία.

3

Διευκόλυνση
Παροχή υπηρεσιών
και Ανατροφοδότηση

ΑΜΔ =20
ΑΥΕ = 10
ΜΧΕ = 40

t̓ϟϯϧϨЁ϶ϟϮϳЁ϶ϡϧϟϟɀϭϰϣϩϣϯϪϟϰϧϨЂϟϫϟϯϨЅɀϥϯϥϪϧϟ϶ϯϱϤЂϰϥϯϥ϶
tͅϣϬϧЅϰϥϰϣ϶ϢϧϣϱϨЅϩϱϫϯϥ϶ 'BDJMJUBUJPO ϯϣϠϧϵϪϟϰϧϨЁ϶ϱɀϟЃϦϮϧϣ϶
δραστηριότητες μάθηση.
tͅϧϣϱϨϭϩІϫϭϫϰϟ϶ϰϟϟϫϰϟϫϟϨϩϟϯϰϧϨЀϰϵϫɀϣϩϟϰЈϫϨϟϧ
ανατροφοδότηση.
t͂ϫϟϯϨЅɀϥϯϥϨϟϧϟϬϧϭϩЅϡϥϯϥϰϥ϶ϠϧϵϪϟϰϧϨЂ϶ϪЀϦϥϯϥ϶
t͍ЁϦϭϢϭϧϟϫϟϰϮϭϲϭϢЅϰϥϯϥ϶
tͅϭϪЁ϶ϨϟϧϣϮϡϟϩϣЃϟϟɀϭϰϣϩϣϯϪϟϰϧϨЂ϶ϢϧϣϱϨЅϩϱϫϯϥ϶
t͍ЁϦϭϢϭϧϟϬϧϭϩЅϡϥϯϥ϶ϨϟϧϟϱϰЅϟϬϧϭϩЅϡϥϯϥ϶

4

Ανταπόκριση
στις ανάγκες των πελατών

ΑΜΔ =20
ΑΥΕ = 10
ΜΧΕ = 40

t͂ϫϰϟɀЅϨϮϧϯϥϯϰϧ϶ϟϫЀϡϨϣ϶ϰϵϫɀϣϩϟϰЈϫɀϣϩЀϰϣ϶ϪϣϣϧϢϧϨЁ϶ϟϫЀϡϨϣ϶
tͅϧϟϲϭϮϣϰϧϨЁ϶ϭϪЀϢϣ϶ϪϣϣϧϢϧϨЁ϶ϟϫЀϡϨϣ϶ϨϟϧϢϧϟϲϭϮϣϰϧϨЀϣɀЃɀϣϢϟ
αδεξιότητας.
t͑ϮϭϯϟϮϪϭϡЂϰϵϫϢϮϟϯϰϥϮϧϭϰЂϰϵϫϯϣЀϰϭϪϟϪϣϣϧϢϧϨЁ϶ϟϫЀϡϨϣ϶
t͂ɀϭϰϣϩϣϯϪϟϰϧϨЂϢϧϟϳϣЃϮϧϯϥϰϵϫϢІϯϨϭϩϵϫɀϣϩϟϰЈϫϯϣϨϟϰϟϯϰЀϯϣϧ϶
κρίσης.

5

Τεχνολογία Πληροφόρησης και
Επικοινωνίας

ΑΜΔ =20
ΑΥΕ = 10
ΜΧΕ = 30

t͂ɀϭϰϣϩϣϯϪϟϰϧϨЂϢϧϟϳϣЃϮϧϯϥϰϵϫϢІϯϨϭϩϵϫɀϣϩϟϰЈϫϯϣϨϟϰϟϯϰЀϯϣϧ϶
κρίσης.

ISBN

Συγγραφείς

Βιβλιογραφία
Τίτλος Βιβλίου

Εκδότης

Έτος/έκδοση

1
2
Επιστημονικά περιοδικά, Ιστοσελίδες & Υλικό σεμιναρίων
Τύπος

Περιγραφή

1
2

41

11. Διαχείριση Ασφάλειας σε Υπαίθριες
Δραστηριότητες
Περίγραμμα / Σκοπός του Μαθήματος

Σε αυτό το δεύτερο μάθημα που μελετά το ‘Μάνατζμεντ Ασφάλειας’ ο σπουδαστής μαθαίνει πώς να εφαρμόζει την ‘ανάλυση ρίσκου’
και να επιδεικνύει διαδικασίες ασφάλειας, στο πλαίσιο των διαδικασιών διαχείρισης ρίσκου και σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων
καταστάσεων.
Στο τέλος του μαθήματος το οποίο αφορά στην πρακτική εφαρμογή της ‘νομοθεσίας για την ασφάλεια’, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να
χειρίζεται τη μάθηση διαδικασιών ασφάλειας μέσω της μελέτης καλών πρακτικών και τη διδασκαλία χρήσης προληπτικών ενεργειών.
Μέθοδος διδασκαλίας & προβλεπόμενες ώρες για μάθηση

Διδακτικές
Μονάδες

Άμεση Διδασκαλία
(ΑΜΔ)

Αυτό – Εκπαίδευση
(ΑΥΕ)

Μάθηση
στο χώρο Εργασίας (ΜΧΕ)

Συνολικές ώρες
μάθησης

ECVET

60

20

130

210

9

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάθημα 3: Βασικές Αρχές Ασφάλειας Προγραμμάτων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:
1

Κατανοεί και να επεξηγεί την εθνική νομοθεσία για την ασφάλεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

2

Εφαρμόζει και να αιτιολογεί την εθνική και τοπική νομοθεσία η οποία σχετίζεται με την ασφάλεια σε προγράμματα υπαίθριων
δραστηριοτήτων.

3

Αντιλαμβάνεται και να εφαρμόζει υπεύθυνες και ασφαλείς πρακτικές σε προγράμματα του τομέα του ενεργού ελεύθερου χρόνου και
της υπαίθριας αναψυχής

4

Συλλαμβάνει, να συντάσσει πλάνο ‘ανάλυσης ρίσκου’ και να διαχειρίζεται καταστάσεις ρίσκου.

5

Αναλύει και να συντάσσει ένα έκτακτο πλάνο δράσης για τουλάχιστον μία υπαίθρια δραστηριότητα.

6

Οργανώνει και να εφαρμόζει σε μια συγκεκριμένη υπαίθρια δραστηριότητα ένα «πλάνο διαχείρισης ασφάλειας».

7

Κατέχει πιστοποίηση Α’ Βοηθειών κατάλληλη για τον τομέα του ενεργού ελεύθερου χρόνου και της υπαίθριας αναψυχής, και τις
ανάλογες δεξιότητες.

Στρατηγικές Διδασκαλίας
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

42

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Κεφάλαια
Διδακτικής
Ύλης

1

Πρακτική άσκηση

3, 4, 5, & 6

3, 4, 5, 6 & 7

2

Πρακτική άσκηση για καθοδήγηση / ηγεσία σε προγράμματα Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων

4

4, 5 & 6

3

Καθοδήγηση υπό έλεγχο σε πρακτικά θέματα – Micro-teaching / Παιγνίδι ρόλων

3

5

4

Παρατήρηση Εμψυχωτών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων στη διάρκεια της εργασίας

3

5

5

Ατομικό / ομαδικό σχέδιο εργασίας, περιπτωσιακές μελέτες, σεμινάρια

1, 2 & 5

3&4

6

Διαλέξεις, παρουσιάσεις κλπ

1, 2, 3, 4 & 5

1, 2, 3, 4, 5 & 6

Στρατηγικές Αξιολόγησης του σπουδαστή
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Αξιολόγηση
Τελική ή σε
Στάδια

1

Αξιολόγηση σε θέματα πρακτικής στον τόπο υλοποίησης των υπαίθριων
δραστηριοτήτων

2, 3 & 6

Σ

2

Αξιολόγηση στην εκτέλεση και επίδειξη Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

-

-

3

Αξιολόγηση από συλλογή σχεδίων εργασίας και περιπτωσιακών μελετών

3, 4, 5 & 6

Τ

4

Αξιολόγηση με αντιπαράθεση άρθρων σε περιοδικά

-

-

5

Γραπτή αξιολόγηση

1&2

Τ

Κεφάλαια Διδακτικής Ύλης Μαθήματος
Κεφάλαια

1

Μέθοδος
Διδασκαλίας
& ώρες

͎ϭϪϭϦϣϯЃϟ
ΑΜΔ =15
ΑΥΕ = 5
ΜΧΕ = 30

Περιεχόμενα

t͆ϱϮϵɀϟЄϨЁ϶ϨϟϧϣϦϫϧϨЁ϶ϫϭϪϭϦϣϯЃϣ϶ϨϟϧϫϭϪϭϦϣϰЂϪϟϰϟɀϭϱϟϲϭϮϭІϫ
στις υπαίθριες δραστηριότητες, στην ασφάλεια του πελάτη και στην
ασφαλή εργασία.
tͅϥϪЅϯϧϭϧϲϭϮϣЃ϶ϯϳϣϰϧϨϭЃϪϣϰϥϫϟϯϲЀϩϣϧϟoϢϧЀϯϵϯϥ ϨϭϧϫϵϫϧϨЂ
ασφάλεια, σώματα ασφαλείας.

2

Άλλες ρυθμιστικές Διατάξεις

t͑ϮϭϢϧϟϡϮϟϲЁ϶ϰϭϱϰϭϪЁϟϰϥ϶ϟϡϭϮЀ϶ϰϵϫ͕ɀϟϧϦϮЃϵϫ
Δραστηριοτήτων - Καλές πρακτικές
t͍ϥϨϱϠϣϮϫϥϰϧϨϭЃϲϭϮϣЃ϶ϯϰϭϳЈϮϭϰϥ϶ϟϯϲЀϩϣϧϟ϶ϨϟϧϨϟϩЁ϶ɀϮϟϨϰϧϨЁ϶
ẗ́ϣϫϧϨЁ϶ϭϢϥϡЃϣ϶ϟϯϲЀϩϣϧϟ϶ϯϰϭϫϰϭϪЁϟϰϥ϶ϱɀϟЃϦϮϧϟ϶ϟϫϟϴϱϳЂ϶

3

Μάνατζμεντ Ρίσκου, θεωρία και
διαδικασία

t͉ϣϵϮЃϟϰϥ϶ϢϧϟϳϣЃϮϧϯϥ϶ϰϭϱϮЃϯϨϭϱ
t͓ϱϯϰЂϪϟϰϟϢϧϟϳϣЃϮϧϯϥ϶ϮЃϯϨϭϱ ϠϟϯϧϨЁ϶ϟϮϳЁ϶ϨϟϧϯϰϮϟϰϥϡϧϨЂ
t͓ϰЀϢϧϟϨϟϧϢϧϟϢϧϨϟϯЃϣ϶ϯϰϭϪЀϫϟϰϤϪϣϫϰϰϭϱϮЃϯϨϭϱ
t͓ϳϥϪϟϰϧϯϪЅ϶ϣϫЅ϶ɀϩЀϫϭϱϢϧϟϳϣЃϮϧϯϥ϶ϮЃϯϨϭϱ ϰϣϳϫϧϨЂϢϧЀϯϰϟϯϥ

ΑΜΔ =15
ΑΥΕ = 5
ΜΧΕ = 40

4

Εκτίμηση του ρίσκου

5

Προετοιμάζοντας μια ασφαλή
δραστηριότητα

ΑΜΔ =10
ΑΥΕ = 5
ΜΧΕ = 30

t͑ϮϭϣϰϭϧϪЀϤϭϫϰϟ϶ϟϯϲϟϩϣЃ϶ϱɀϟЃϦϮϧϣ϶ϢϮϟϯϰϥϮϧЅϰϥϰϣ϶
tͅϥϪϧϭϱϮϡЃϟϩϣϧϰϭϱϮϡϧϨЈϫϣϡϳϣϧϮϧϢЃϵϫϟϯϲЀϩϣϧϟ϶ϡϧϟ
διαφορετικές υπαίθριες δραστηριότητες.
t͍ЁϦϭϢϭϧɀϣϮϧϭϮϧϯϪϭІϨϟϧϟɀϭϰϮϭɀЂ϶ϮЃϯϨϭϱ
t͑ϮЅϠϩϣϴϥϨϟϰϟϯϰЀϯϣϵϫϯϱϫϦϥϨЈϫϮЃϯϨϭϱϯϣϱɀϟЃϦϮϧϣ϶
δραστηριότητες, τροποποίηση ή αλλαγή προγράμματος.

6

Χειρισμοί Εκτάκτου Ανάγκης
&
Διάσωση

ΑΜΔ =10
ΑΥΕ = 5
ΜΧΕ = 20

t͆ϫЁϮϡϣϧϣ϶ϣϨϰЀϨϰϭϱϟϫЀϡϨϥ϶ϨϟϧϟϫϰЃϯϰϭϧϳϣ϶ϢϧϟϢϧϨϟϯЃϣ϶ϢϮЀϯϥ϶
t͓ϱϪɀϣϮϧϲϭϮЀϯϣϨϟϰϟϯϰЀϯϣϧ϶ϨϮЃϯϥ϶ ϨϮϧϰϧϨЂϯϨЁϴϥ
t͆ɀϧϨϭϧϫϵϫϧϟϨЀϯϱϯϰЂϪϟϰϟϣɀϧϨϭϧϫϵϫЃϟϨϟϰЀϰϥϢϧЀϮϨϣϧϟ
και σχετικά με μια έκτακτη κατάσταση.
t͓ЈϪϟϰϟϢϧЀϯϵϯϥ϶ϱɀϥϮϣϯЃϣ϶ϨϟϧϡϫЈϯϣϧ϶ϢϧЀϯϵϯϥ϶ϯϰϭ
φυσικό περιβάλλον.
t̓ϟϯϧϨЁ϶ϰϣϳϫϧϨЁ϶ϣɀϧϠЃϵϯϥ϶

7

Διαδικασία Σύνταξης Αναφοράς σε
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης

ΑΜΔ =10
ΑΥΕ = 0
ΜΧΕ = 10

ẗ́ϣϫϧϨЂϯІϫϰϟϬϥϟϫϟϲϭϮЈϫ ϟϫϟϲϭϮЀϡϧϟϰϟϬЃϢϧϟ
t͓ІϫϰϟϬϥϟϫϟϲϭϮЀ϶ϣϫЅ϶ϟϰϱϳЂϪϟϰϭ϶ ϢϧϟϢϧϨϟϯЃϟ
κατάθεσης γεγονότων, τεκμηρίωση.
t͓ІϫϰϟϬϥϟϫϟϲϭϮЀϟϬϧϭϩЅϡϥϯϥ϶ϯϣЁϨϰϟϨϰϣ϶ϨϟϰϟϯϰЀϯϣϧ϶
αναγνώριση και κατανόηση των αιτιών των ατυχημάτων.

ISBN

Συγγραφείς

t͆ϨϰЃϪϥϯϥϰϭϱϮЃϯϨϭϱ ϟϫЀϩϱϯϥϨϧϫϢІϫϭϱ

Βιβλιογραφία
Τίτλος Βιβλίου

Εκδότης

Έτος/έκδοση

1
2
Επιστημονικά περιοδικά, Ιστοσελίδες & Υλικό σεμιναρίων
Τύπος

Περιγραφή

1
2
43

12. Οργάνωση – Παροχή Υπηρεσιών στο
Περιβάλλον Εργασίας
Περίγραμμα / Σκοπός του Μαθήματος

Στο τέλος του παρόντος μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι ικανός να σχεδιάζει, να οργανώνει και να υλοποιεί προγράμματα Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τους νόμους, /κανονισμούς, της συγκεκριμένης αγοράς, να εφαρμόζει καλές πρακτικές και να αποδεικνύει
την ικανότητά του/της να παρέχει αυτόνομα τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
Μέθοδος διδασκαλίας & προβλεπόμενες ώρες για μάθηση

Διδακτικές
Μονάδες

Άμεση Διδασκαλία
(ΑΜΔ)

Αυτό – Εκπαίδευση
(ΑΥΕ)

Μάθηση
στο χώρο Εργασίας (ΜΧΕ)

Συνολικές ώρες
μάθησης

ECVET

50

30

100

180

7

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάθημα 2.: Επάγγελμα: Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:
1

Σχεδιάζει και να οργανώνει με αποτελεσματικότητα προγράμματα Υπαίθριων Δραστηριοτήτων με συνεργάτες ή μόνος του (με
αυτονομία).

2

Παρέχει προγράμματα σύμφωνα με τους κανονισμούς / ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στην αγορά /τομέα των υπαίθριων
δραστηριοτήτων

Στρατηγικές Διδασκαλίας
Πρακτική άσκηση / Θεωρία

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Κεφάλαια
Διδακτικής
Ύλης

1

Πρακτική άσκηση

1&2

1

2

Πρακτική άσκηση για καθοδήγηση / ηγεσία σε προγράμματα Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων

1&2

1

3

Καθοδήγηση υπό έλεγχο σε πρακτικά θέματα – Micro-teaching / Παιγνίδι ρόλων

-

-

4

Παρατήρηση Εμψυχωτών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων στη διάρκεια της εργασίας

-

-

5

Ατομικό / ομαδικό σχέδιο εργασίας, περιπτωσιακές μελέτες, σεμινάρια

-

-

6

Διαλέξεις, παρουσιάσεις κλπ

1

1

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Αξιολόγηση
Τελική ή σε
Στάδια

Στρατηγικές Αξιολόγησης του σπουδαστή
Πρακτική άσκηση / Θεωρία
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1

Αξιολόγηση σε θέματα πρακτικής στον τόπο υλοποίησης των υπαίθριων
δραστηριοτήτων

1&2

Σ

2

Αξιολόγηση στην εκτέλεση και επίδειξη Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

1&2

Σ

3

Αξιολόγηση από συλλογή σχεδίων εργασίας και περιπτωσιακών μελετών

-

-

4

Αξιολόγηση με αντιπαράθεση άρθρων σε περιοδικά

-

-

5

Γραπτή αξιολόγηση

-

-

Κεφάλαια Διδακτικής Ύλης Μαθήματος
Κεφάλαια

Μέθοδος
Διδασκαλίας
& ώρες

Περιεχόμενα

1

ΑΜΔ =50
ΑΥΕ = 30
ΜΧΕ = 100

t͓ϳϣϢϧϟϯϪЅ϶ ϭϮϡЀϫϵϯϥϨϟϧɀϟϮϭϳЂϱɀϟЃϦϮϧϟ϶ϢϮϟϯϰϥϮϧЅϰϥϰϟ϶ 
στρατηγικές διδασκαλίας, μάνατζμεντ της ομάδας, ηγεσία, επικοινωνία,
λήψη απόφασης, ποιοτική παροχή υπηρεσιών, προδιαγραφές και
καλές πρακτικές, ο πελάτης ως κέντρο, αυτό αξιολόγηση, ικανότητα
ανταπόκρισης / προσαρμογής στις αλλαγές.
t͈Ёϫϫϭϟϰϥ϶ɀϟϮϭϳЂ϶ϰϵϫϱɀϥϮϣϯϧЈϫ ϳϟϮϟϨϰϥϮϧϯϰϧϨЀϰϵϫϱɀϥϮϣϯϧЈϫ 
διαφοροποίηση των προσδοκιών των πελατών λόγω διαφορετικής
κουλτούρας, δημογραφικών χαρακτηριστικών, εμπειρίας κλπ
t͔ϣϳϫϧϨЁ϶ϨϟϩϵϯϭϮЃϯϪϟϰϭ϶ɀϣϩϟϰЈϫϯϰϧ϶ϠЀϯϣϧ϶ϱϩϭɀϭЃϥϯϥ϶ϱɀϭϢϭϳЂ 
κοινωνικοί κανόνες, τεχνικές προσέγγισης πελατών, αντίληψη
ιδιαίτερων αναγκών.

ISBN

Συγγραφείς

Πελατο- κεντρική Παροχή
υπηρεσιών

Βιβλιογραφία
Τίτλος Βιβλίου

Εκδότης

Έτος/έκδοση

1
2
Επιστημονικά περιοδικά, Ιστοσελίδες & Υλικό σεμιναρίων
Τύπος

Περιγραφή

1
2
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2. Επαγγελματική Τεχνική Ικανότητα (PTC)
Οι 16 Περιγραφές των Επαγγελματικών Τεχνικών Ικανοτήτων (PTC) είναι:

Α. Λίμνες & Θάλασσα
1.
2.

Kayak / Canoe σε λίμνες
Καγιάκ Θαλάσσης

Β. Χιόνι
3.
4.

Χιονοδρομία κατάβασης
Χιονοσανίδα

Γ. Έδαφος
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Πεζοπορία - Περπάτημα
Προσανατολισμός
Ποδήλατο Βουνού (Μ1 και Μ2)
Διάσχιση Φαραγγιών
Σπηλαιολογία
Πάρκο Περιπέτειας με Σχοινά σε Ύψος (High Rope Parks)
Αναρρίχηση με ασφάλεια από πάνω (top rope)
Via Ferrata (Εξοπλισμένο αναρριχητικό μονοπάτι)
Τοξοβολία

Δ. Ποτάμια
14.
15.
16.
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Kayak / Canoe σε ποτάμια
Rafting (κατάβαση ποταμού με φουσκωτή βάρκα)
Κολύμβηση σε άγρια νερά

1 Kayak / Canoe σε λίμνες
Ε.Τ.Ι. : Περιβάλλον Δράσης

Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων επίπεδο EQF 5: Kayak / Canoe σε λίμνες – Σύνοψη
Υπό Τομέας

Λίμνες

Δραστηριότητα

Διαδρομές σε λίμνες με Kayak ή canoe (ημερήσιες)
Είδος Σκάφους (να προσδιορισθεί)*: ………………….

Επαγγελματικό περιβάλλον δράσης για την παροχή
της υπηρεσίας

Εσωτερικά ύδατα, σε απόσταση μέχρι 300μ από την ακτογραμμή με σύντομα
περάσματα μεταξύ ακτογραμμών σε ήρεμες συνθήκες < 3 μποφόρ

*Υποσημείωση: Η Επαγγελματική Τεχνική Ικανότητα (Ε.Τ.Ι.) του εμψυχωτή θα αξιολογηθεί και θα απονεμηθεί για ένα από τα ακόλουθα
σκάφη: μη φουσκωτά καγιάκ, φουσκωτά καγιάκ / fun-yak, φουσκωτά κανό, ανοικτό κανό ή sit-on-top. Ως εκ τούτου, το είδος των σκαφών
που χρησιμοποιούνται από τον εμψυχωτή στην αξιολόγηση θα πρέπει να προσδιορίζονται στον τίτλο που του απονεμήθηκε το Ε.Τ.Ι.
Πιθανές επιπλέον δυνατότητες

Καμία
Ε.Τ.Ι.: Απαιτήσεις

Τεχνική Ικανότητα
που απαιτείται από
τον Εμψυχωτή

Περιβάλλον που γίνεται η εξέταση

Λίμνη

1

Ανασήκωμα, μεταφορά, είσοδος και έξοδος του σκάφους στο νερό

2

Επιδέξια πλοήγηση του σκάφους σε συνθήκες 3 μποφόρ

3

Αυτό διάσωση

4

Διάσωση πελατών, σκάφους /εξοπλισμού

5

Αποτελεσματική κολύμβηση

6

Αποτελεσματική χρήση του σχοινιού διάσωσης

Κριτήρια που χρησιμοποιεί η
επιτροπή για την αξιολόγηση της
τεχνικής ικανότητας του εμψυχωτή

Ε.Τ.Ι.: Κριτήρια Αξιολόγησης

1

Ανασήκωμα, μεταφορά, είσοδος και έξοδος του σκάφους στο νερό με την ελάχιστη επιβάρυνση στο άτομο και το
σκάφος, σε διαφορετικά περιβάλλοντα (π.χ. άμμο, βράχια) και συνθήκες (π.χ. ηρεμία, κύματα)

2

Χρήση της κατάλληλης τεχνικής κωπηλασίας (εμπρός, πίσω, τράβηγμα, πηδαλιουχία, αντιστάθμιση), για την
σταθεροποίηση του σκάφους, αλλαγή κατεύθυνσης, σταμάτημα, και πλάγια μετατόπιση

3

Ανέβασμα στο σκάφος σε βαθιά νερά. Εκτέλεση roll σε περίπτωση χρήσης Kayak.

4

Συλλογή κολυμβητή και εξοπλισμού. Ρυμούλκηση βάρκας και ατόμου Οργάνωση υποβοηθούμενης διάσωσης σε βαθιά
νερά και είσοδος στο σκάφος
Για μη φουσκωτά kayak επαναφορά από τουμπάρισμα με αναίσθητο ή τραυματισμένο άτομο.

5

Ολοκλήρωση μιας διαδρομής σε προκαθορισμένο χρόνο

6

Χρήση του σχοινιού διάσωσης με πλήρη ακρίβεια και σε περιορισμένο χρόνο. Επανάληψη ρίψης δύο φορές του
σχοινιού διάσωσης σε περιορισμένο χρόνο, με ακρίβεια και ταχύτητα.

47

2 Kayak θαλάσσης
Ε.Τ.Ι. : Περιβάλλον Δράσης

Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων επίπεδο EQF 5: Kayak θαλάσσης – Σύνοψη
Υπό Τομέας

Λίμνες & Θάλασσα

Δραστηριότητα

Kayak θαλάσσης (ημερήσιες διαδρομές)

Επαγγελματικό περιβάλλον δράσης για την παροχή
της υπηρεσίας

Ύδατα παράκτια, σε απόσταση μέχρι 300μ από την ακτογραμμή με σύντομα
περάσματα μεταξύ ακτογραμμών σε ήρεμες συνθήκες θάλασσας και συνθήκες
< 4 μποφόρ

Πιθανές επιπλέον δυνατότητες

Σε περιβάλλον δράσης με απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις των εμψυχωτών πρέπει να καθορισθούν λεπτομερώς

Ε.Τ.Ι.: Απαιτήσεις

Τεχνική Ικανότητα
που απαιτείται από
τον Εμψυχωτή

Περιβάλλον που γίνεται η εξέταση

Θάλασσα σύμφωνα με το Περιβάλλον Δράσης

1

Ανασήκωμα, μεταφορά, είσοδος και έξοδος του σκάφους στο νερό

2

Επιδέξια πλοήγηση του σκάφους, επίσης σε δύσκολες συνθήκες

3

Διαχείριση της πλεύσης του Kayak σε συνθήκες σερφαρίσματος

4

Αυτό διάσωση

5

Διάσωση πελατών, σκάφους /εξοπλισμού

6

Επίδειξη ‘ναυτικής δεξιοτεχνίας’

Κριτήρια που χρησιμοποιεί η
επιτροπή για την αξιολόγηση της
τεχνικής ικανότητας του εμψυχωτή

Ε.Τ.Ι.: Κριτήρια Αξιολόγησης
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1

Ανασήκωμα, μεταφορά, είσοδος και έξοδος του σκάφους στο νερό με την ελάχιστη επιβάρυνση στο άτομο και το
σκάφος, σε διαφορετικά περιβάλλοντα (π.χ. άμμο, βράχια) και συνθήκες (π.χ. ηρεμία, κύματα)

2

Χρήση της κατάλληλης τεχνικής κωπηλασίας (εμπρός, πίσω, τράβηγμα, πηδαλιουχία, αντιστάθμιση), για την
σταθεροποίηση του σκάφους, αλλαγή κατεύθυνσης, σταμάτημα, και πλάγια μετατόπιση

3

Ακολουθία ενός κύματος, σερφάρισμα και ανέβασμα επάνω του, κράτημα πορείας, επίδειξη καλών επιλογών και κρίσης.

4

Επαναφορά από τουμπάρισμα σε δύσκολες συνθήκες και είσοδος στο σκάφος

5

Συλλογή κολυμβητή και εξοπλισμού. Ρυμούλκηση βάρκας και ατόμου Οργάνωση υποβοηθούμενης διάσωσης σε βαθιά
νερά και είσοδος στο σκάφος
Επαναφορά ενός σκάφους με αναίσθητο ή τραυματισμένο κωπηλάτη

6

Αναγνώριση και επεξήγηση της παλίρροιας και των ρευμάτων, των ανέμων και των ριπών. Καθορισμός μιας
κατάλληλης πορείας

3 Χιονοδρομία κατάβασης
Ε.Τ.Ι. : Περιβάλλον Δράσης

Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων επίπεδο EQF 5: Χιονοδρομία κατάβασης – Σύνοψη
Υπό Τομέας

Χιόνι

Δραστηριότητα

Χιονοδρομία κατάβασης

Επαγγελματικό περιβάλλον δράσης για την παροχή
της υπηρεσίας

Διαδρομές σε σηματοδοτημένες πίστες, οι οποίες ανοίγουν και κλείνουν
καθημερινά από εντεταλμένο εργαζόμενο σκιέρ (ski patrol)

Πιθανές επιπλέον δυνατότητες

Καμία
Ε.Τ.Ι.: Απαιτήσεις

Τεχνική Ικανότητα
που απαιτείται από τον
Εμψυχωτή

Περιβάλλον που γίνεται η εξέταση

Διαδρομές σε Mπλε (απροετοίμαστη και στρωμένη), κόκκινη και μαύρη πίστα.

1

Επίδειξη χιονοδρόμησης με στροφές μεγάλης ακτίνας

2

Επίδειξη χιονοδρόμησης με στροφές μικρής και μεσαίας ακτίνας

3

Εκτέλεση στροφών σε μια απότομη πίστα

4

Εκτέλεση κατάβασης σε πίστα μη προετοιμασμένη (απάτητη)

5

Επίδειξη βασικών τύπων δεξιοτήτων σε επίπεδη πίστα

6

Εκτέλεση ενός βασικού τύπου άλματος

7

Επίδειξη μιας σειράς στροφών τεχνικής για αρχαρίους

Κριτήρια που χρησιμοποιεί η επιτροπή
για την αξιολόγηση της τεχνικής
ικανότητας του εμψυχωτή

Ε.Τ.Ι.: Κριτήρια Αξιολόγησης

1

Σε μια μπλε πίστα, συνεχείς στροφές αφήνοντας χνάρι ‘carving’ ταυτόχρονα και από τα δύο σκι με ελεγχόμενη
ταχύτητα

2

Σε κόκκινη πίστα και με την ακόλουθη σειρά, συνεχείς 6 στροφές με μεσαία ακτίνα αφήνοντας ‘γραμμικό’ χνάρι, άμεσα
ακολουθούμενες από 10 μικρής ακτίνας στροφές με ρυθμό, σταθερή ταχύτητα και πορεία πάνω στη γραμμή κατηφόρας.

3

Σε μια μαύρη πίστα, μια σειρά από ελεγχόμενες στροφές χωρίς επιτάχυνση και γενικά με παραμονή πάνω σε μια
γραμμή.

4

Κατάβαση μπλε μη προετοιμασμένης πίστα, επιδεικνύοντας καλή ισορροπία και επαναφορά και με κατάλληλη επιλογή
της γραμμής πορείας

5

Σε μια μπλε πίστα, συμπλήρωση 2 μη συνεχών και ελεγχόμενων αλλαγών κατεύθυνσης ακολουθούμενες από 3 στροφές
μόνο στο εσωτερικό σκι, ακολουθούμενες από 3 στροφές μόνο στο εξωτερικό σκι.

6

Τελείωμα ενός καθαρού με καλή προσγείωση άλματος ενός μέτρου

7

Σε μια μπλε πίστα, ένωση μιας σειράς από 4 στροφές με snowplough, ακολουθούμενες από 4 στροφές με Stem Christie,
με σταθερή ταχύτητα, ρυθμό και σε ευθεία γραμμή
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4 Χιονοσανίδα
Ε.Τ.Ι. : Περιβάλλον Δράσης

Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων επίπεδο EQF 5: Χιονοσανίδα – Σύνοψη
Υπό Τομέας

Χιόνι

Δραστηριότητα

Χιονοσανίδα

Επαγγελματικό περιβάλλον δράσης για την παροχή
της υπηρεσίας

Διαδρομές σε σηματοδοτημένες πίστες, οι οποίες ανοίγουν και κλείνουν
καθημερινά από εντεταλμένο εργαζόμενο σκιέρ (ski patrol)

Πιθανές επιπλέον δυνατότητες

Καμία
Ε.Τ.Ι.: Απαιτήσεις

Τεχνική Ικανότητα
που απαιτείται από
τον Εμψυχωτή

Περιβάλλον που γίνεται η εξέταση

Διαδρομές σε κόκκινη πίστα και πάρκα.

1

Επίδειξη χιονοδρόμησης με στροφές μικρής ακτίνας

2

Επίδειξη χιονοδρόμησης με στροφές μεγάλης ακτίνας

3

Επίδειξη βασικών τύπων δεξιοτήτων σε επίπεδη πίστα

4

Εκτέλεση ενός βασικού τύπου άλματος

5

Επίδειξη μιας σειράς ελιγμών για αρχαρίους

Κριτήρια που χρησιμοποιεί η επιτροπή
για την αξιολόγηση της τεχνικής
ικανότητας του εμψυχωτή

Ε.Τ.Ι.: Κριτήρια Αξιολόγησης
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1

Σε μια κόκκινη πίστα, ένωση 8 ελεγχόμενων μικρής ακτίνας στροφών με χρήση 2 κύριων τεχνικών rotation, πέραν από
των 4 πολύ κοινών.

2

Σε μια κόκκινη πίστα, σειρά από στροφές μεγάλης ακτίνας με χνάρι ‘carve’, χρησιμοποιώντας μια θέση ουδέτερη και μια
θέση δυναμική

3

Σε ένα πάρκο, επίδειξη ενός fakie/switch ride, ενός 360 sliding, wheeling, slide, Ollie, 2 different 180’ s.

4

Σε ένα πάρκο, σε πράσινο άλμα, ολοκλήρωση 1 μέτρου καθαρό βασικό άλμα με σωστή προσγείωση και ενός ίδιου με
grab.

5

Σε ένα πάρκο, επίδειξη 2 ελιγμών αρχαρίων

5 Πεζοπορία & Περπάτημα
Ε.Τ.Ι. : Περιβάλλον Δράσης

Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων επίπεδο EQF 5: Πεζοπορία & Περπάτημα – Σύνοψη
Υπό Τομέας

Γη

Δραστηριότητα

Πεζοπορία & Περπάτημα

Επαγγελματικό περιβάλλον δράσης για την παροχή
της υπηρεσίας

Ημερήσιες διαδρομές σε ακίνδυνο έδαφος με κανονικές συνθήκες

Πιθανές επιπλέον δυνατότητες

Καμία
Ε.Τ.Ι.: Απαιτήσεις

Τεχνική Ικανότητα
που απαιτείται από τον
Εμψυχωτή

Περιβάλλον που γίνεται η εξέταση

Κατάλληλο φυσικό περιβάλλον

1

Περπάτημα με σακίδιο

2

Επίδειξη ευαισθητοποίησης γύρο από το ανθρωπογενές
και φυσικό περιβάλλον

3

Λήψη απλών αποφάσεων σχετικών με τη διαδρομή

4

Προσανατολισμός χάρτη και χρήση πυξίδας και GPS

5

Ανάγνωση και κατανόηση του καιρού πριν και στη διάρκεια της δράσης

Κριτήρια που χρησιμοποιεί η
επιτροπή για την αξιολόγηση της
τεχνικής ικανότητας του εμψυχωτή

Ε.Τ.Ι.: Κριτήρια Αξιολόγησης

1

Περπάτημα 12χιλ σε 3 ώρες με σακίδιο βάρους αντίστοιχου του 20% του σωματικού βάρους σε κατάλληλο έδαφος
όπου το επίπεδο καταπόνησης αντιστοιχεί σε υψομετρική διαφορά 600 μέτρων

2

Πραγματοποίηση 15΄ομιλίας σχετικά με τα γενικά χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος όπου γίνεται η εξέταση

3

Εντοπισμός κατ’ ελάχιστον πέντε φυσικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στη διαδρομή
εξέτασης

4

Περπάτημα για 30’ χωρίς χάρτη και στη συνέχεια προσδιορισμός της θέσης στο χάρτη με τη χρήση πυξίδας/ GPS

5

Παρουσίαση και επεξήγηση του μετεωρολογικού δελτίου πριν την πεζοπορία εξέτασης και των πιθανών επιπλοκών
αυτού, στη δράση
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6 Προσανατολισμός
Ε.Τ.Ι. : Περιβάλλον Δράσης

Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων επίπεδο EQF 5: Προσανατολισμός – Σύνοψη
Υπό Τομέας

Γη

Δραστηριότητα

Προσανατολισμός

Επαγγελματικό περιβάλλον δράσης για την παροχή
της υπηρεσίας

Πάρκα, αλσύλλια ή λόφοι

Πιθανές επιπλέον δυνατότητες

Καμία
Ε.Τ.Ι.: Απαιτήσεις

Τεχνική Ικανότητα
που απαιτείται από τον
Εμψυχωτή

Περιβάλλον που γίνεται η εξέταση

Πάρκα, αλσύλλια ή λόφοι

1

Σχεδιασμός μιας διαδρομής προσανατολισμού

2

Προσανατολισμός πάνω σε χάρτη και χρήση πυξίδας και GPS.
Χρήση διαφορετικών τύπων χαρτών και κατανόηση κανονισμών ελέγχου

3

Εύρεση πορείας σε μικρές αποστάσεις με χρήση των ισοϋψών και άλλων χαρακτηριστικών του εδάφους

4

Αποτελεσματική χρήση πυξίδας και GPS

Κριτήρια που χρησιμοποιεί η
επιτροπή για την αξιολόγηση της
τεχνικής ικανότητας του εμψυχωτή

Ε.Τ.Ι.: Κριτήρια Αξιολόγησης
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1

Σχεδίαση μιας κατάλληλης διαδρομής προσανατολισμού με 10-12 σημεία ελέγχου, μια συγκεκριμένη κοινό ( παιδιά,
ενήλικες, αναψυχή, αγώνας )

2

Καθορισμός θέσης σε διαφορετικούς τύπους χαρτών χρησιμοποιώντας ισοϋψείς καμπύλες και πυξίδα.

3

Εύρεση μιας πορείας όχι περισσότερο από 5 χιλιόμετρα με χρήση μόνο ισοϋψών καμπύλων και άλλων
χαρακτηριστικών του εδάφους

4

Χρήση πυξίδας και GPS για ‘κόψιμο δρόμου’ ανάμεσα σε δύο προκαθορισμένες διαδρομές.

7 Ποδήλατο βουνού (MB1 και MB2)
Ε.Τ.Ι. : Περιβάλλον Δράσης ΜΒ1

Ε.Τ.Ι. : Περιβάλλον Δράσης MB2

Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων επίπεδο EQF 5:
Ποδήλατο βουνού – Σύνοψη

Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων επίπεδο EQF 5: Ποδήλατο βουνού – Σύνοψη

Υπό Τομέας

Γη

Υπό Τομέας

Γη

Δραστηριότητα

Ποδήλατο βουνού MB1

Δραστηριότητα

Ποδήλατο βουνού MB2

Επαγγελματικό
περιβάλλον δράσης
για την παροχή της
υπηρεσίας

Σχεδιασμένες διαδρομής σε
κέντρα, δημόσιοι δρόμοι και
χωμάτινες διαδρομές, δάση,
λόφοι και πεδινές διαδρομές σε
μη ορεινό ανάγλυφο.

Επαγγελματικό
περιβάλλον δράσης
για την παροχή της
υπηρεσίας

Καταγραμμένες και σημειωμένες στο χάρτη διαδρομές
ΜΤΒ ή συνδυαστικές διαδρομές που βρίσκονται στο
περιβάλλον ενός ορειβατικού καταφυγίου, πάρκα για ΜΒ
ή αναγνωρισμένα κέντρα με διαδρομές, σε όχι χειμερινές
συνθήκες.

Πιθανές επιπλέον δυνατότητες

Πιθανές επιπλέον δυνατότητες

Βλέπε παρακάτω

Ποδήλατο Βουνού (ΜΒ2)

Ε.Τ.Ι.: Απαιτήσεις MB1

Ε.Τ.Ι.: Απαιτήσεις MB2

Περιβάλλον που γίνεται
η εξέταση

Περιβάλλον που γίνεται η
εξέταση

2
3

4

Επιλογή των κατάλληλων υλικών, ειδών ένδυσης
και διεξαγωγή οπτικού ελέγχου σε ένα ποδήλατο.
Ρύθμιση του ύψους της σέλας και της θέσης του
ποδηλάτη.
Επίδειξη της σωστής θέσης στην ποδηλασία και
επιλογής της τεχνικής για επιλογή και αλλαγή των
ταχυτήτων.
Ολοκληρωτική και με ευχέρεια επίδειξη βασικών
τεχνικών στην ποδηλασία: ανάβαση σε δύσκολο
δρόμο, κατάβαση, στροφές και σταμάτημα

Επίδειξη δεξιοτήτων επιδιόρθωσης των
περισσότερα συχνών ζημιών που συμβαίνουν στο
ποδήλατο.

Ε.Τ.Ι.: Κριτήρια Αξιολόγησης MB1

των κατάλληλων εργαλείων επιδιόρθωσης και
επίδειξη με ευχέρεια της όλης διαδικασίας.

3 Επίδειξη των βασικών τεχνικών στην ποδηλασία

σε μία λοφώδη περιοχή και ανάγλυφο με αρκετές
διαφοροποιήσεις (ανάβαση σε δύσκολο δρόμο,
κατάβαση, επιλογή ταχυτήτων, τεχνική στροφών
και σταματήματος)

4 Επίδειξη επισκευής των περισσότερο συχνών

ζημιών που συμβαίνουν στο ποδήλατο με τη χρήση
του βασικού κυτίου επιδιόρθωσης.

3 Επίδειξη ελεγχόμενου “Wheelie” (γνωστό σε όλους ως σούζα)
4 Επίδειξη άλματος πτώσης (Drop ή Drop-off ) σε επίπεδη επιφάνεια
5 Ανέβασμα με το ποδήλατο σ’ ένα σκαλοπάτι με έντονη γωνία (όχι φαγωμένο)
6 Επίδειξη τεχνικής ικανότητας σε έκτακτες επισκευές («πρώτες βοήθειες
ποδηλάτου» π.χ. αλλαγή σαμπρέλας)

7 Εκτέλεση σε «σετάρισμα» του ποδηλάτου (σαν τις ρυθμίσεις που κάνουμε στο
αμάξι για να μας κάνει), έλεγχο ασφαλείας (αν όλα δουλεύουν) και βασικές
ρυθμίσεις (φρένα, ταχύτητες κ.τ.λ.)

8 Ποδηλασία σε μια διαδρομή κόκκινης MTB κατηγορίας (ή σε πλησιέστερη

ίδιου τύπου διαδρομή) που να περιλαμβάνει ανισόπεδο έδαφος, off-camper
(τραβέρσα, κάθετα στη γραμμή της κατηφόρας), ανάβαση, κατάβαση, ανοικτά
κομμάτια μεγάλης ταχύτητας και στενές/κλειστές στροφές.

1 Παραμονή πάνω στο ποδήλατο σε σχεδόν στατική, ισορροπημένη, ανεξάρτητη
θέση χωρίς επαφή με το έδαφος για 5’’, μέσα σε μια περιοχή 2μ x 2μ

2 Εν κινήσει ξεκόλλημα του ποδηλάτου και με τις δύο ρόδες από το έδαφος σε
Κριτήρια που χρησιμοποιεί η επιτροπή για την αξιολόγηση της
τεχνικής ικανότητας του εμψυχωτή

Κριτήρια που χρησιμοποιεί η επιτροπή για την αξιολόγηση της
τεχνικής ικανότητας του εμψυχωτή

2 Επεξήγηση της σωστής θέσης οδήγησης, επιλογής

2 Επίδειξη ενός στατικού “Bunny-hop” (αλματάκι)

Ε.Τ.Ι.: Κριτήρια Αξιολόγησης MB2

1 Επιλογή του κατάλληλου ποδήλατου και επίδειξη
αναγκαίων προσαρμογών στο μέγεθος με χρήση
σωστά κριτήρια. Συμβουλές σχετικά με τα
κατάλληλα και τα ακατάλληλα ρούχα και βασικό
εξοπλισμό ασφαλείας. (Κράνος, γάντια).

Ασφάλτινος χώρος ή ανοικτός χώρος με χώμα (όπως
πάρκινγκ αυτοκινήτων) εκτός από την δοκιμασία 8.

1 Επίδειξη ελεγχόμενης στατικής ισορροπίας (Track-stand)
Τεχνική Ικανότητα που απαιτείται
από τον ΕμψυχωτήΕμψυχωτή

Τεχνική Ικανότητα που απαιτείται
από τον Εμψυχωτή

1

Λοφώδες ανάγλυφο με
διαφορετικές φυσικές επιφάνειες

τουλάχιστον 5 εκ ύψος. (Ο ένας τροχός μπορεί να σηκωθεί πριν από τον άλλο,
αρκεί και οι δύο κάποια στιγμή να είναι στον αέρα ταυτόχρονα)

3 Εκτέλεση μιας ελεγχόμενης ανύψωσης του μπροστινού τροχού την ώρα της
κίνησης

4 Εκτέλεση μιας ελεγχόμενης πτώσης από υψηλότερο επίπεδο σε χαμηλότερη

επίπεδη επιφάνεια τουλάχιστον 30 εκ διαφορά με σωστή και ασφαλή τεχνική.
(και οι δύο τροχοί θα πρέπει να βρεθούν για ένα διάστημα στον αέρα)

5 Ανάβαση με το ποδήλατο σ’ ένα σκαλί τουλάχιστον 10 εκ ψηλό, καθώς υπάρχει
διατήρηση άψογης ισορροπίας και έλεγχος.

6 Εκτέλεση κατά παραγγελία οποιαδήποτε από τις παρακάτω έκτακτες επισκευές,
χρησιμοποιώντας μόνο εργαλεία που μεταφέρει πάντα ο οδηγός της ομάδας:
σκασμένο λάστιχο, σπασμένη αλυσίδα, αλλαγή στα τακάκια των φρένων,
ρύθμιση ταχυτήτων, επισκευή ή αντικατάσταση ακτίνας.

7 Εκτέλεση ενός ολοκληρωμένου ελέγχου ασφαλείας που περιλαμβάνει τα
παρακάτω:
t͍ЁϡϣϦϭ϶ϯϨϣϩϣϰϭІϣɀϟϮϨЂ϶ϟɀЅϯϰϟϯϥϯЁϩϟ϶ЀϬϭϫϟϪϣϯϟЃϟ϶ϰϮϧϠЂ϶
t͔ϮϭϳϭЃЁϩϣϡϳϭ϶ϯϰϟϨЁϫϰϮϟ ϠЃϢϣ϶ЀϬϭϫϟЂRVJDLSFMFBTF ϟϨϰЃϫϣ϶
γυρίζουν ελευθέρα οι τροχοί?
t͌ЀϯϰϧϳϟɀЃϣϯϥ ϡϣϫϧϨЂϨϟϰЀϯϰϟϯϥϣϩϟϯϰϧϨЈϫ
t͖ϮЁϫϟϯϵϯϰЂϨϟϧϟϯϲϟϩЂ϶ϩϣϧϰϭϱϮϡЃϟϨϟϧϰϵϫϢІϭϲϮЁϫϵϫ ϲϦϭϮЀ
τακακιών
t͌ϟϧϪЅ϶ ϰϧϪЅϫϧ ϢЃϯϨϭϧϰϟϳϱϰЂϰϵϫ ɀϣϰЀϩϧϟЅϩϟϯϲϧϡϪЁϫϟϨϟϧϟϯϲϟϩЂ
t͆ϨϰϣϩЁϯϰϣϯϣϰЀϮϧϯϪϟϰϭϱɀϭϢϥϩЀϰϭϱɀϭϱϯϱϪɀϣϮϧϩϟϪϠЀϫϣϧɀЃϣϯϥ
ελαστικών, ύψος παλουκόσελου, πίεση αναρτήσεων

8 Επίδειξη σε ικανότητα, αυτοπεποίθηση και της κατάλληλης τεχνικής σαν ένας

χειριστής ποδήλατου βουνού, συμπεριλαμβανομένης της σωστής χρήσης
ταχυτήτων, ελεγχόμενο φρενάρισμα (επίσης ξεχωριστή χρήση μπρος και πίσω
φρένου), σωστή θέση σώματος και κατανομή βάρους, λογική επιλογή γραμμής
οδήγησης, σωστή τοποθέτηση πεταλιών στις στροφές, πάνω από εμπόδια και off53
camper σημεία και ισορροπίας του ποδηλάτη.

8 Διάσχιση Φαραγγιών
Ε.Τ.Ι. : Περιβάλλον Δράσης

Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων επίπεδο EQF 5: Διάσχιση Φαραγγιών – Σύνοψη
Υπό Τομέας

Γη

Δραστηριότητα

Διάσχιση Φαραγγιών

Επαγγελματικό περιβάλλον δράσης για την παροχή
της υπηρεσίας

Φαράγγια βαθμολόγησης 1.1.I μέχρι 3.3.III

Πιθανές επιπλέον δυνατότητες

Φαράγγια άνω του βαθμού 3.3.III

Επιπλέον εκπαίδευση και μαθήματα, εξερεύνηση και εξοπλισμός ενός νέου φαραγγιού, να
μπορεί να προετοιμάσει και πραγματοποιήσει μια ασφαλή κατάβαση σε φαράγγι 5.5.V ως
επικεφαλής ομάδας.

Ε.Τ.Ι.: Απαιτήσεις

Τεχνική Ικανότητα που
απαιτείται από τον Εμψυχωτή

Περιβάλλον που γίνεται η εξέταση

Φαράγγι δυσκολίας 4.4.III

1

Ασφαλής χρήση και διεξαγωγή οπτικής επιθεώρησης για φθορές για όλον τον αναγκαίο ατομικό και ομαδικό εξοπλισμό
σε φαράγγια 4.4.III.

2

Αξιολόγηση και κατάλληλη σύνδεση των αγκυρώσεων ασφάλειας σε φαράγγια

3

Αποτελεσματική κολύμβηση στο περιβάλλον ενός φαραγγιού 4.4.III

4

Διάσωση από πάνω (βρισκόμενος στην αγκύρωση του ραπελ) και από κάτω (βρισκόμενος στο κάτω μέρος ενός ραπέλ),
ενός εγκλωβισμένου σε σχοινί συμμετέχοντα.

5

Υπολογισμός του όγκου απορροής ενός φαραγγιού και της πιθανότητας μιας πλημμύρας, χρησιμοποιώντας τεχνικούς
οδηγούς, τοπογραφικούς χάρτες, μετεωρολογικά δελτία, βλάστησης και γεωλογία του φαραγγιού.

6

Προετοιμασία και ασφαλής κατάβαση σε φαράγγι 4.4.III δυσκολίας (σαν επικεφαλής ομάδας).

Κριτήρια που χρησιμοποιεί η
επιτροπή για την αξιολόγηση της
τεχνικής ικανότητας του εμψυχωτή

Ε.Τ.Ι.: Κριτήρια Αξιολόγησης
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1

10 ερωτήσεις που αφορούν τον εξοπλισμό και τα σημεία αγκύρωσης σε φαράγγια

2

Επίδειξη και επεξήγηση των βημάτων για τον τρόπο αξιολόγησης ενός σημείου αγκύρωσης.

3

Κολύμβηση σε ένα τεχνικό κομμάτι στο περιβάλλον ενός φαραγγιού 4.4.III

4

Διάσωση ενός εγκλωβισμένου συμμετέχοντα σε ένα σχοινί από πάνω και από κάτω

5

Υπολογισμός και επεξήγηση της πιθανότητας πλημμύρας για μια δεδομένη κατάσταση σε φαράγγι.

6

Οδήγημα μιας κατάβασης σε ένα φαράγγι 4.4. III

9 Σπηλαιολογία
Ε.Τ.Ι. : Περιβάλλον Δράσης

Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων επίπεδο EQF 5: Σπηλαιολογία– Σύνοψη
Υπό Τομέας

Γη

Δραστηριότητα

Σπηλαιολογία

Επαγγελματικό περιβάλλον δράσης για την παροχή
της υπηρεσίας

Ημερήσιες διαδρομές σε οριζόντια σπήλαια, με καμινάδες όχι μεγαλύτερες από
10 μ ύψος

Πιθανές επιπλέον δυνατότητες

Ε.Τ.Ι.: Απαιτήσεις

Τεχνική Ικανότητα
που απαιτείται από
τον Εμψυχωτή

Περιβάλλον που γίνεται η εξέταση

Οριζόντιες διαδρομές σε σπήλαια, με καμινάδες από 10 μ έως 25 μέτρα ύψος

1

Επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και υλικών που για μία εξόρμηση σπηλαιολογίας

2

Ευχερής και αποτελεσματική χρήση συστημάτων ατομικής ασφάλειας και τεχνικών ασφάλισης

3

Ευχερής και αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας του σχοινοσυντροφου.

4

Επίδειξη μια ασφαλούς διάσωσης ενός ατόμου από σχοινί υπό τάση.

5

Επίδειξη αποτελεσματικού στησίματος μιας σχοινιάς.

6

Επίδειξη αποτελεσματικού στησίματος μιας αγκύρωσης.

Κριτήρια που χρησιμοποιεί η
επιτροπή για την αξιολόγηση της
τεχνικής ικανότητας του εμψυχωτή

Ε.Τ.Ι.: Κριτήρια Αξιολόγησης

1

Διαφοροποίηση ανάμεσα στο σωστό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για οριζόντια και κάθετη σπηλαιολογία και
επιλογή των κατάλληλων δοχείων για τη μεταφορά τροφίμων και νερού.

2

Ευχερής και αποτελεσματική διάσχιση μιας σπηλιάς, με χρήση διαφορετικών συστημάτων ασφαλείας και τεχνικών
ασφάλισης.

3

Ασφάλιση σχοινοσυντρόφου με την τεχνική μονού σχοινιού.

4

Εφαρμογή, με ταχύτητα και ασφάλεια, προκαθορισμένων διαδικασιών

5

Ορθό στήσιμο μιας καινούργιας σχοινιάς.

6

Ορθό στήσιμο ενός νέου σημείου αγκύρωσης
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10 Πάρκο Περιπέτειας με Σχοινιά σε Ύψος
Ε.Τ.Ι. : Περιβάλλον Δράσης

Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων επίπεδο EQF 5: Πάρκο Περιπέτειας με Σχοινιά σε Ύψος– Σύνοψη
Υπό Τομέας

Γη

Δραστηριότητα

Πάρκα Περιπέτειας με Σχοινιά σε Ύψος

Επαγγελματικό περιβάλλον δράσης για την παροχή
της υπηρεσίας

Λειτουργία σε τεχνητά πεδία, κατασκευασμένα με σχοινιά

Πιθανές επιπλέον δυνατότητες

Ε.Τ.Ι.: Απαιτήσεις

Τεχνική Ικανότητα
που απαιτείται από τον
Εμψυχωτή

Περιβάλλον που γίνεται η εξέταση

Τεχνητά κατασκευασμένα πεδία με σχοινιά όπου περιλαμβάνονται τουλάχιστον 3
διαφορετικά στοιχεία διαδρομής

1

Διεξαγωγή οπτικής επιθεώρησης για φθορές σε όλον τον αναρριχητικό και εξοπλισμό ασφάλειας

2

Αποτελεσματική διαχείριση συστημάτων ασφάλειας και τεχνικών ασφάλισης

3

Λειτουργία, αυτόνομη, άνετη και με επάρκεια, στην διαδρομή

4

Επίδειξη μιας ασφαλούς επεγκλώβησης ενός ατόμου σε αδυναμία, από οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής

5

Ανάληψη της ρουτίνας του οπτικού ελέγχου ασφάλειας.

Κριτήρια που χρησιμοποιεί η
επιτροπή για την αξιολόγηση της
τεχνικής ικανότητας του εμψυχωτή

Ε.Τ.Ι.: Κριτήρια Αξιολόγησης
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1

Επιλογή του σωστού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για μια ποικιλία από πεδία και διαδρομές τεχνητά
κατασκευασμένα με σχοινιά.

2

Ευχερής και αποτελεσματική διάσχιση μιας διαδρομής κάνοντας χρήση διαφορετικών συστημάτων ασφαλείας και
τεχνικών ασφάλισης.

3

Χρήση της κατάλληλης τεχνικής για αυτόνομη πρόσβαση, διάσχιση και εγκατάλειψη μιας διαδρομής τεχνητά
κατασκευασμένης με σχοινιά σε οποιοδήποτε σημείο της και οποτεδήποτε.

4

Αποτελεσματική εφαρμογή προκαθορισμένων διαδικασιών με τη χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού διάσωσης στο
πάρκο Περιπέτειας.

5

Έλεγχος του περιβάλλοντος του πεδίου και των διαδρομών για παγίδες ή επικίνδυνα αντικείμενα .

11 Αναρρίχηση με ασφάλεια από πάνω
Ε.Τ.Ι. : Περιβάλλον Δράσης

Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων επίπεδο EQF 5: Αναρρίχηση με ασφάλεια από πάνω – Σύνοψη
Υπό Τομέας

Γη

Δραστηριότητα

Αναρρίχηση

Επαγγελματικό περιβάλλον δράσης για την παροχή
της υπηρεσίας

Αναρρίχηση με ασφάλεια από πάνω, μιας σχοινιας, σε βράχια, ορθοπλαγιες,
τοίχους αναρρίχησης και άλλες κατασκευές όπου υπάρχουν ασφάλειες, που
ελέγχονται και παρακολουθούνται.

Πιθανές επιπλέον δυνατότητες

Παρόμοιοι αναρριχητικοί χώροι όπου όμως
υπάρχουν ‘φυσικές ‘ ή ΄παραδοσιακες ’
ασφάλειες
Επικεφαλής σε αναρρίχηση
Ε.Τ.Ι.: Απαιτήσεις

Τεχνική Ικανότητα
που απαιτείται από τον
Εμψυχωτή

Περιβάλλον που γίνεται η εξέταση

Ο χώρος άσκησης πρέπει να είναι προσβάσιμος με τα πόδια και να μη χρειάζεται
αναρρίχηση ή χρήση χεριών

1

Ασφαλής χρήση και διεξαγωγή οπτικής επιθεώρησης για φθορές για όλον τον αναγκαίο αναρριχητικό εξοπλισμό

2

Τοποθέτηση του σχοινιού που χρειάζεται για τη δράση

3

Επίδειξη αποτελεσματικής αναρριχητικής τεχνικής

4

Διαχείριση ασφάλειας ενός συντρόφου που αναρριχάται.

Κριτήρια που χρησιμοποιεί η
επιτροπή για την αξιολόγηση της
τεχνικής ικανότητας του εμψυχωτή

Ε.Τ.Ι.: Κριτήρια Αξιολόγησης

1

10 ερωτήσεις σχετικές με τον εξοπλισμό και τις τεχνικές ασφάλισης

2

Τοποθέτηση μιας αγκύρωσης για σχοινί από πάνω

3

Αποτελεσματική και επιδέξια αναρρίχηση μιας διαδρομής 5a (Γαλλική βαθμολόγηση )

4

Ασφαλής ασφάλιση του σχοινοσυντροφου.
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12 Via Ferrata (Εξοπλισμένο αναρριχητικό
μονοπάτι)
Ε.Τ.Ι. : Περιβάλλον Δράσης

Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων επίπεδο EQF 5: Via Ferrata – Σύνοψη
Υπό Τομέας

Γη

Δραστηριότητα

Εξοπλισμένο αναρριχητικό μονοπάτι

Επαγγελματικό περιβάλλον δράσης για την παροχή
της υπηρεσίας

Πλήρως εξοπλισμένο αναρριχητικο μονοπάτι που επιβλέπεται για την
συντήρηση και για άλλους δυνητικούς κινδύνους. Η διαδρομή θα πρέπει να
είναι το μέγιστο 2ου βαθμού.

Πιθανές επιπλέον δυνατότητες

Ε.Τ.Ι.: Απαιτήσεις

Τεχνική Ικανότητα
που απαιτείται από τον
Εμψυχωτή

Περιβάλλον που γίνεται η εξέταση

Via Ferrata βαθμού 3

1

Διεξαγωγή οπτικής επιθεώρησης για φθορές σε όλο τον αναγκαίο ατομικό αναρριχητικό εξοπλισμό και εξοπλισμό
ασφάλειας

2

Αξιολόγηση μιας διαδρομής Via Ferrata με όρους ασφάλειας περιλαμβάνοντας και την αναγνώριση της ποιότητας των
υλικών (οπτική επιθεώρηση των αλυσίδων και των σταθερών σημείων αγκύρωσης - bolts)

3

Αυτόνομη, ολοκληρωμένη και με ευχέρεια, διάσχιση , μιας διαδρομής Via Ferrata

4

Τοποθέτηση μιας ασφάλειας

Κριτήρια που χρησιμοποιεί η
επιτροπή για την αξιολόγηση της
τεχνικής ικανότητας του εμψυχωτή

Ε.Τ.Ι.: Κριτήρια Αξιολόγησης
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1

Επιθεώρηση με ακρίβεια του ατομικού και ομαδικού εξοπλισμού ασφαλείας σε μια διαδρομή Via Ferrata

2

Ολοκληρωμένο και με ευχέρεια ανέβασμα και κατέβασμα μιας διαδρομής Via Ferrata βαθμού 3

3

Χρήση της κατάλληλης τεχνικής για αυτόνομη πρόσβαση και _εάν είναι δυνατόν_ εγκατάλειψη της διαδρομής Via
Ferrata σε οποιοδήποτε σημείο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

4

Αυτοσχεδιασμός και εγκατάσταση ενός νέου σημείου αγκύρωσης με τη χρήση του διαθέσιμου Via Ferrata εξοπλισμού
αναρρίχησης.

13 Τοξοβολία
Ε.Τ.Ι. : Περιβάλλον Δράσης

Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων επίπεδο EQF 5: Τοξοβολία – Σύνοψη
Υπό Τομέας

Γη

Δραστηριότητα

Τοξοβολία

Επαγγελματικό περιβάλλον δράσης για την παροχή
της υπηρεσίας

Ελεγχόμενη περιοχή

Πιθανές επιπλέον δυνατότητες

Επικεφαλής σε αναρρίχηση
Ε.Τ.Ι.: Απαιτήσεις

Τεχνική Ικανότητα
που απαιτείται από τον
Εμψυχωτή

Περιβάλλον που γίνεται η εξέταση

Ελεγχόμενη περιοχή (10Χ30 μέτρα)

1

Κατασκευή / δόμηση μιας κατάλληλα διαμορφωμένης περιοχής σκόπευσης

2

Επίδειξη της σωστής τεχνικής σκόπευσης με τόξο και βέλος

3

Πραγματοποίηση μιας ενημέρωσης με θέμα την τεχνική και ασφάλεια

4

Καθορισμός και επίδειξη συγκεκριμένων εντολών σχετικών με την τοξοβολία

Κριτήρια που χρησιμοποιεί η
επιτροπή για την αξιολόγηση της
τεχνικής ικανότητας του εμψυχωτή

Ε.Τ.Ι.: Κριτήρια Αξιολόγησης

1

Διαμόρφωση ενός ασφαλούς πεδίου σκόπευσης προσαρμοσμένο στη μορφολογία του εδάφους

2

Ολοκληρωμένη διαδικασία και επίδειξη ρίψης βέλους με τόξο σε στόχο (ελάχιστη απόσταση 10 μέτρων)

3

Διενέργεια μιας ενημέρωσης για θέματα ασφάλειας και τεχνικών οδηγιών για τη δράση της τοξοβολίας

4

Εφαρμόστε συγκεκριμένες εντολές που σχετίζονται με την τοξοβολία
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14 Kayak / Canoe σε ποτάμια
Ε.Τ.Ι. : Περιβάλλον Δράσης

Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων επίπεδο EQF 5: Kayak / Canoe σε ποτάμια – Σύνοψη
Υπό Τομέας

Ποτάμια

Δραστηριότητα

Διαδρομές με Kayak & canoe σε ποτάμια
Είδος Σκάφους (να προσδιορισθεί)*: ………………….

Επαγγελματικό περιβάλλον δράσης για την παροχή
της υπηρεσίας

WW1 to WW2

* Υποσημείωση: Η Επαγγελματική Τεχνική Ικανότητα (Ε.Τ.Ι.) του εμψυχωτή θα αξιολογηθεί και θα απονεμηθεί για ένα από τα ακόλουθα σκάφη:
μη φουσκωτά καγιάκ, φουσκωτά καγιάκ, φουσκωτά κανό, ανοικτό κανό ή sit-on-top. Ως εκ τούτου, το είδος των σκαφών που χρησιμοποιούνται
από τον εμψυχωτή στην αξιολόγηση θα πρέπει να προσδιορίζονται στον τίτλο που του απονεμήθηκε το Ε.Τ.Ι.

Πιθανές επιπλέον δυνατότητες

Πάνω από WW2

Οι απαιτήσει πρέπει να ορισθούν

Ε.Τ.Ι.: Απαιτήσεις

Τεχνική Ικανότητα
που απαιτείται από τον
Εμψυχωτή

Περιβάλλον που γίνεται η εξέταση

Ποτάμια

1

Ανασήκωμα, μεταφορά, αποτελεσματική είσοδος και έξοδος στο νερό.

2

Επιδέξια πλοήγηση του σκάφους μέσα και διαμέσου δίνης.

3

Επιδέξια πλοήγηση του σκάφους μέσα και διαμέσου δίνης.

4

Διάσωση πελατών, σκάφους /εξοπλισμού

5

Αποτελεσματική κολύμβηση σε WW3

6

Αποτελεσματική χρήση του σχοινιού διάσωσης

Κριτήρια που χρησιμοποιεί η επιτροπή
για την αξιολόγηση της τεχνικής
ικανότητας του εμψυχωτή

Ε.Τ.Ι.: Κριτήρια Αξιολόγησης
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1

Είσοδος και εξοδος του σκάφους σε γρήγορα νερά με τις κατάλληλες τεχνικές, σταθεροποίηση του σκάφους χωρίς
πτώση στο νερό

2

Χρήση κατάλληλων τεχνικών κωπηλασίας (εμπρός, πίσω, τράβηγμα, αντιστάθμιση, στροφές), για τη σταθεροποίηση
του σκάφους, σταμάτημα, αλλαγή κατεύθυνσης, σταμάτημα και πλάγια μετατόπιση
Ολοκλήρωση μιας διαδρομής διά μέσου μιας δίνης, με την επιλογή μιας λογικής γραμμής πορείας, και κάνοντας χρήση
των βασικών τεχνικών κωπηλασίας και διαχείρισης του σκάφους (ferry glide, eddy catching, stropping, edging)

3

Επανεπιβίβαση στο σκάφος (σκάφος στην όχθη και άδειασμα). Για μη φουσκωτά Kayak εκτέλεση επίσης του Eskimo
roll

4

Συλλογή κολυμβητή και εξοπλισμού. Ρυμούλκηση βάρκας και ατόμου Οργάνωση υποβοηθούμενης διάσωσης.
Για μη φουσκωτά kayak επίσης επαναφορά του Kayak με αναίσθητο ή τραυματισμένο άτομα στο σκάφος.
Γνώση των κινδύνων στο ποτάμι και των τεχνικών ασφάλισης περασμάτων
Επίδειξη τεχνικών διάσωσης σε άγρια νερά, (περιλαμβάνοντας αντιμετώπιση παγίδευσης ποδιών και παγίδευσης του
σκάφους, εξαγωγή - απομάκρυνση θυμάτων και χρήση πολύσπαστων με σχοινιά).

5

Κολύμβηση με σωσίβιο με ελεγχόμενο και αποτελεσματικό τρόπο, προς τα κάτω και διαμεσου μιας δίνης.

6

Χρήση του σχοινιού διάσωσης με πλήρη ακρίβεια και σε συγκεκριμένο χρόνο από την όχθη. Επανάληψη ρίψης δύο
φορές του σχοινιού διάσωσης σε περιορισμένο χρόνο, με ακρίβεια και ταχύτητα.

15 Rafting (κατάβαση ποταμού με φουσκωτή
βάρκα)
Ε.Τ.Ι. : Περιβάλλον Δράσης

Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων επίπεδο EQF 5: Rafting (κατάβαση ποταμού με φουσκωτή βάρκα) – Σύνοψη
Υπό Τομέας

Ποτάμια

Δραστηριότητα

Rafting

Επαγγελματικό περιβάλλον δράσης για την παροχή
της υπηρεσίας

Ποτάμια συνολικής δυσκολίας έως και WW3

Πιθανές επιπλέον δυνατότητες

Πάνω από WW3
Ε.Τ.Ι.: Απαιτήσεις

Τεχνική Ικανότητα
που απαιτείται από τον
Εμψυχωτή

Περιβάλλον που γίνεται η εξέταση

Ποτάμια με δύνες WW 3

1

Αποτελεσματική κολύμβηση σε δύνες WW3

2

Αποτελεσματική χρήση του σχοινιού διάσωσης

3

Ανατροπή και επαναφορά της βάρκας του raft

4

Οδήγημα σε διαδρομή WW3 με πλήρωμα

5

Σταμάτημα και ασφάλιση της βάρκας, με πλήρωμα

6

Ανακατάληψη μιας ελεύθερα πλέουσας βάρκας

7

Συλλογή από το νερό ενός κολυμβητή στη βάρκα

8

Γνώση των σημάτων του ποταμού

Κριτήρια που χρησιμοποιεί η
επιτροπή για την αξιολόγηση της
τεχνικής ικανότητας του εμψυχωτή

Ε.Τ.Ι.: Κριτήρια Αξιολόγησης

1

Κολύμβηση με ελεγχόμενο και καθορισμένο τρόπο προς την πορεία και διά μέσου ενός ρεύματος

2

Χρήση του σχοινιού διάσωσης με πλήρη ακρίβεια και σε συγκεκριμένο χρόνο από την όχθη. Επανάληψη ρίψης δύο
φορές του σχοινιού διάσωσης σε περιορισμένο χρόνο, με ακρίβεια και ταχύτητα.

3

Ανατροπή και επαναφορά της βάρκας μέσα σε ρεύμα και οδήγημα της βάρκας στην όχθη σε συγκεκριμένη απόσταση.

4

Ολοκλήρωση μιας διαδρομής που περιλαμβάνονται πλαγιολίσθηση και εισοδο δε eddy , αποτελεσματική διαχείριση του
πληρώματος, επιλογή και ακολουθία μιας λογικής γραμμής πλεύσης μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.

5

Οδήγηση της βάρκας με πλήρωμα στην όχθη, πλήρες σταμάτημα σε ασφαλή θέση και σε συγκεκριμένη απόσταση και
χρόνο.

6

Επαναφορά ενός εγκλωβισμένου στο νερό σκάφους με χρήση σχοινιών με ένα αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο.

7

Συλλογή ενός κολυμβητή ενώ η βάρκα είναι σε κίνηση σε περιορισμένο χρόνο. Επίδειξη τεχνικών διάσωσης σε άγρια
νερά (περιλαμβάνει : μπλέξιμο ποδιών, ξεκόλλημα της βάρκας από γραβάτα, εξαγωγή θύματος, εμπόδια σε ποτάμια,
ασφάλιση περασμάτων,πολύσπαστα ).

8

Επίδειξη γνώσεων και χρήση με ευχέρεια των σημάτων στο ποτάμι
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16 Κολύμβηση σε άγρια νερά
Ε.Τ.Ι. : Περιβάλλον Δράσης

Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων επίπεδο EQF 5: Κολύμβηση σε άγρια νερά – Σύνοψη
Υπό Τομέας

Ποτάμια

Δραστηριότητα

Κολύμβηση σε άγρια νερά

Επαγγελματικό περιβάλλον δράσης για την παροχή
της υπηρεσίας

Ποτάμια με δύνες έως WW3

Πιθανές επιπλέον δυνατότητες

Ε.Τ.Ι.: Απαιτήσεις

Τεχνική Ικανότητα
που απαιτείται από τον
Εμψυχωτή

Περιβάλλον που γίνεται η εξέταση

Ο χώρος άσκησης πρέπει να είναι προσβάσιμος με τα πόδια και να μη χρειάζεται
αναρρίχηση ή χρήση χεριών

1

Αποτελεσματική κολύμβηση σε δύνες WW3 χωρίς βατραχοπέδιλα

2

Κατοχή ενός κατάλληλου επιπέδου φυσικής κατάστασης και τεχνικής ικανότητας καλού κολυμβητή με βατραχοπέδιλα

3

Διάσωση πελατών και εξοπλισμού

Κριτήρια που χρησιμοποιεί η
επιτροπή για την αξιολόγηση της
τεχνικής ικανότητας του εμψυχωτή

Ε.Τ.Ι.: Κριτήρια Αξιολόγησης
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1

Κολύμβηση με ένα τρόπο ελεγχόμενο και προκαθορισμένης πορείας στη ροή και κατά διαμέσου του ρεύματος

2

Με βατραχοπέδιλα, ο κολυμβητής σε προκαθορισμένο χρόνο καλύπτει μια διαδρομή

3

Διάσωση και βοήθεια σε ένα πελάτη με ένα ενεργητικο τρόπο σε περιορισμένο χρόνο. Επίδειξη τεχνικών διάσωσης
σε άγρια νερά (περιλαμβάνει : μπλέξιμο ποδιών, ξεκόλλημα της βάρκας από γραβάτα, εξαγωγή θύματος, εμπόδια σε
ποτάμια, ασφάλιση περασμάτων, πολύσπαστα).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑTA

Co-funded by
the Lifelong Learning
Programme
of the European Union
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
List of Outdoor Activities

35

Lakes & sea

Snow

Earth

Stream

Air

Main Activities

Main Activities

Main Activities

Main Activities

Main Activities

Beach games

Alpine skiing

Group A

Canoeing

Hot air balloon

Board surfing

Crosscountry skiing

Hiking - Walking

Fishing

Parachuting

Body board surfing

Ice fishing

Nature discovering

Hydro speed

Paragliding

Buggy sailing

Ice skating

Nordic walking

Kayaking

Parapenting

Canoeing

Kick sledding

Orienteering

Rafting

ULM flying

Deep sea fishing

Kite skiing

Diving

Mountaineering

Group B

Jet skiing

Musher

4X4 driving

Kayaking

New tools

ATB biking

Kite surfing

Ski joering

Cycling

Parasailing

Ski trekking

Horse riding

Sailing

Sledging

Quad riding

Wake boarding

Snow shoes trekking

Roller skating

Water skiing

Snowboarding

Wind surfing

Snowmobile

Group C

Telemark skiing

Abseiling

Rapid swimming

Bungee jumping
Canyoning
Caving
High ropes parks
Rock climbing
Via ferrata

Group D
Archery
Assault courses
Paint ball
Shooting activities
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Units of
session F1

European
EuropeanCompetence
CompetenceFramework
Frameworkfor
forOutdoor
OutdoorAnimator
Animator(EQFOA
(EQFOAProject)
Project)136
(SF-B1) Is vigilant for possible hazards
(SF-B2) Accurately observes and analyses to calculate risks and acts or pre-empts security safety and hygiene issues so that unexpected events
do not impede the achievement of objectives

(SF) Security and Safety (SF).....

(SF) Security and Safety (SF) .

(SF-B3) Responds quickly to crisis and problems with a proposed course of action
(SF-KS1) Has detailed knowledge of security, safety and hygiene regulatory procedures and complies with them
(SF-KS2) Possesses the appropriate First Aid qualification and appropriate knowledge of anatomy and physiology

General (B) Behaviour (B)

General (KS) Knowledge and Skills (KS)

Layer 3 : (KS) Knowledge and Skills (KS)
specific to the sub-sectors
Lakes & Sea

(IA) Inner Aptitude (IA)
(IA-B1) Demonstrates a clear understanding of different customers and
their real and perceived needs
(IA-B2) Checks the validity and reliability of information
(IA-B3) Prioritises objectives and plans work to make the best use of time
and resources
(IA-B4) Focuses personal attention on specific details that are critical to
achieving successful results
(IA-B5) Complies with, and ensures others comply with legal requirements,
industry regulations, organisational policies and professional codes
(IA-B6) Works to develop an atmosphere of professionalism and
business-like qualities and mutual support
(IA-B7) Shows an awareness of own values, motivations, emotions and
personal style and of professional ethics
(IA-B8) Recognises the opportunities presented by the diversity of people
(IA-B9) Takes personal responsability for making things happen
(IA-B10) Articulates a vision that generates excitement, enthusiasm and
commitment
(IA-B11) Finds practical ways to overcome barriers
(IA-B12) Presents information clearly, cincisely, accurately and in ways that
promote understanding
(IA-B13) Shows empathy with other’s needs, feelings and motivations and
takes an active interest in their concerns
(IA-B14) Encourages and supports others to make best use of their abilities
(IA-B15) Models behaviour that shows respect, helpfulness and cooperation
(IA-B16) Adresses multiple demands without losing focus or energy
(IA-B17) Recognises the achievements and the success of others
(IA-B18) Respects the environment and actively participates in it’s protection
(IA-B19) Facilitates the development of participants in the activity
(IA-B20) Listens actively, asks questions, clarifies points and rephrases
other’s statements to check mutual understanding
(IA-B21) Encourages and welcomes feedback from others and uses this
feedback constructively
(IA-B22) Reflects regularly on own and other’s experiences, and uses these
to inform future action

(IC) Interpersonal Communication (IC)
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Earth

Stream

Air

(IC) Interpersonal Communication (IC)

Lakes & Sea

Snow

Earth

Stream

Air

Sample activity

Sample activity

Sample activity

Sample activity

Sample activity

(IC) Interpersonal Communication (IC)

(IC-KS1) Possesses appropriate psychological skills to animate groups of all type of
individuals
(IC-KS2) Possesses the pedagogical skills relevant to the activity ranging from instruction
to simple advise
(IC-KS3) Has knowledge of commercial setting operations with clients
(IC-KS4) Has capacities to supervise and mentor apprentice animators
(IC-KS5) Possesses knowledge and skills appropriate to the context and participants
(IC-KS6) Understands how to become a reflective practitioner in the outdoors
(IC-KS7) Has knowledge of quality issues and has a capacity to implement them

To be identified

(EV) Environment (EV)

(EV) Environment (EV)

(EV-KS2) Has appropriate knowledge of the natural and geographical environment of his/
her working place
(EV-KS3) Has appropriate knowledge of the cultural, historical and local environment
of his/her working place including international designations such as Specific
Area of Conservation (SAC)
(EV-KS4) Possesses the relevant skills in orientation, navigation and self-location
(EV-KS5) Has knowledge and is able to gain experience in meteorology, and how it is
affected by differing topography
(EV-KS1) Understands how to adapt to changing circumstances

(EV-KS7)
Has specific
knowledge of
hydro dynamics

(EV-KS6)
Has specific
knowledge of
snow structure

(EV) Environment (EV)
(EV-KS8)
Has specific
knowledge of
aviation related
meteorology
(EV-KS9)
Has specific
knowledge of
aerial navigation
technics

No
knowledge
or skill
specific to
“Lakes &
Sea”, yet
identified.

No
knowledge
or skill
specific to
“Lakes &
Sea”, yet
identified.

(EV-KS10)
Has specific
knowledge of
depiction of relief
(EV-KS11)
Has specific
knowledge of
aero dynamics

To be identified

(EV-KS12)
Has specific
knowledge of
international
radio
communications
protocole
(EV-KS13)
Possesses the
relevant skills in
piloting

(EQ) Equipment (EQ)

(EQ) Equipment (EQ)

(IA) Inner Aptitude (IA)

Snow

Layer 4 : (KS) Knowledge and Skills (KS)
specific to the activities

(EQ) Equipment (EQ)
(EQ-KS1) Has awareness of CE marks
(EQ-KS2) Has appropriate knowledge of use of equipment in the role of the
Outdoor Animateur
(EQ-KS3) Uses equipment in accordance with the operating guidelines issued by
the manufacturers; records and monitors equipment use and knows
when to remove equipment from active use
(EQ-KS4) Maintains an up-to-date knowledge and understanding of the activity
(EQ-KS5) Has universal Information Technology skills

(EQ-KS1) Has awareness of CE marks
(EQ-KS2) Has appropriate knowledge of use of equipment in the role of the Outdoor
Animateur
(EQ-KS3) Uses equipment in accordance with the operating guidelines issued by the
manufacturers; records and monitors equipment use and knows when to
remove equipment from active use
(EQ-KS4) Maintains an up-to-date knowledge and understanding of the activity
(EQ-KS5) Has universal Information Technology skills

http://www.ec-oe.eu/fileadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_D_The_Outdoor_Animator_Competence_Framework__en_.pdf
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Unit F 1-5: Conclude and review the session

Layer 2 : Common to all outdoor activities

Unit F 1-1: Prepare the session
Unit F 1-2: Introduce the session
Unit F 1-3: Introduce the activity
Unit 1-4: Lead the session

Layer 1 : Foundation competencies

The wording has been done according to “Dublin descriptors” at level 5

Peer Leadership practice, Micro teaching / Role Play animator

Individual / group project, case studies learning tasks,
workshops, presentation of learners
Lectures, (Presentations, etc.)

Some

None

< < Legend

PPE = Personal Protective Equipment

Practical

Workplace Learning
Total ECVET

Competence framework
correspondance

Theoretical

Module Titles
Animation Skills (C Module)

370

0

680

1050

40

40

0

20

60

3

Identify and explain the characteristics of a professional outdoor animator

110

0

220

330

12

Explain & apply best practices while leading outdoor activities (active)

IC-KS7

40

0

80

120

5

Respond appropriately to changing circumstances in an activity session

IA-B11-B16

40

0

80

120

5

Animate independently groups of all types of individuals in the way they need it

40

0

80

120

4

Lead and take reponsability of a session in a dynamic & active manner

100

0

200

300

11

Explain (Identify) & apply best practices in leading outdoor activities (reflexive)

94

76

117

287

10

Managing Safety in the Outdoor Sector (A & B Modules)

9

9

5

23

1

Identify and explain the national safety legislation relating to programme

9

9

18

36

1

Apply and justify the national and local regulations relating to outdoor
programme safety

SF-KS1

40

40

80

160

4

Devise and demonstrate the application of responsible and safe practices for the
Active Leisure and Outdoor sector

IA-B5

9

9

5

23

1

Construct and carry out risk analysis and manage risks

SF-B2

9

9

0

18

1

Formulate and analyse an emergency action plan for at least one outdoor activity

SF-B3

9

0

9

18

1

Organise and implement a site specific safety management plan
Gain a first aid qualification appropriate for the Active Leisure and Outdoor sector
and competently demonstrate the skills involved

IA-B6-B15

IC-KS1 / IAB19
IA-B1-B9-B10-B13-B16-B19
IC-KS7

IA-B5 / EQ-KS1

EV-KS1 / SF-KS1 / SF-B1-B2

9

0

0

9

1

100

24

164

288

10

12

0

24

36

1

Demonstrate the safe use of Ski equipment with participants while leading a skiing
session

EQ-KS7

1

Explain how to use Ski equipment according to operational guidelines issued by
manufacturers

EQ-KS3
EQ-KS2

12

Total

Assessment Strategies

ECDL = European Computer Driving Licence

Self learning

Theoretical

Written assessment

Annex 2: Glossary

Notes on the Learning Outcome Framework at Level 5 EQF

Directed learning

Practical

Reflexive journal assessment

Annex 1: Competences Cluster présentation

Annex 3: Dublin descriptor at EQF Level 5-8

Total learning effort
Main

Portfolio, cases and projects assessment

The performance criterias are still to be defined

Practice observation of outdoor animators at work

Teaching and Learning
Strategies

Performance assessment in the Outdoors

6

6

24

SF-KS2

Managing technical resources (F Module - Sample as per skiing)

12

6

6

24

1

Comprehend & analyse how Ski equipment works in order to make the activity
happen; Explain key features

40

0

80

120

4

Take responsibility for the Ski equipment in one’s charge

EQ-KS9

12

12

24

48

2

Monitor the use of Ski equipment & recognise inadequate & unsafe use

EQ-KS3

12

0

24

36

1

Identify & Report problems & incidents relating to Ski equipment

EQ-KS10

24

10

27

61

5

5

0

10

15

1

Interpret the guidelines for equipment inspection & maintenance

EQ-KS8

5

10

5

20

1

Identify & locate new information about activity equipment

EQ-KS4

5

0

10

15

1

Follow procedures for stock control & storage

4

0

0

4

4

Comprehend, explain & interpret EC marks

EQ-KS1

5

0

2

7

2

Select group safety equipment & PPE appropriate to the activity

EQ-KS6

248

60

253

561

20

50

0

25

75

3

Communicate efficiently with participants in more than one EU language

IA-B12

70

0

70

140

5

Demonstrate pedagogical skills relevant to participants

IC-KS2

30

15

15

60

2

Provide, evaluate and respond constructively to feedback

IA-B1-B4-B9-B16-B19-B23 / IC-KS5
EQ-KS5

Regulation and Management of Safety equipment (H Module)

EQ-KS11-KS12

Professional Pedagogical and Communication Strategies (D Module)

IA-B17-B19-B20-B21-B22

45

45

90

180

6

Analyse & respond to the needs of different participants (including those
with special needs)

53

0

53

106

4

Competently use information Technology in line with the ECDL system

248

60

210

545

20

Work practices (E Module)

30

15

0

75

2

Articulate one’s capacity to reflect on one’s professional practice as an outdoor animator

50

50

50

150

6

Identify & prioritise the key aspects of the outdoor activity

60

60

60

180

6

Plan & organise her/his work efficiently in a collaborative or/and autonomous way

30

0

60

90

3

Supervise & mentor apprentice animators

20

20

40

80

3

Operate according to the rules & regulations that apply within the industry / sector

85

53

82

220

10

Knowledge, appreciation and respect of Outdoor Environment (G Module)

16

8

8

32

2

Describe and interpret the culture, history & local environment of working place

EV-KS3

20

10

10

40

2

Describe and interpret the natural & geographical environment of working place

EV-KS2

10

5

5

20

1

Describe and interpret international designations such as specific areas of conservation

EV-KS3

20

20

40

80

3

Apply the principal of “leave no trace”in the workplace

IA-B18

19

10

19

48

2

Recognise & relate meteorology to topography

EV-KS5

85

53

82

220

10

16

8

8

32

2

Take into consideration aspects of human physiology & anatomy when
planning and leading outdoor activities

Additional to EQFOA analysis

20

10

10

40

2

Evaluate what different participants of outdoor activities can do/ cannot do in Outdoor
context (capacities, etc..)

Additional to EQFOA analysis

10

5

5

20

1

Identify and react/ respond to changing conditions and to their effect on human
physiology and behaviour

Additional to EQFOA analysis

1200

392

1613

3205

120

IC-KS6 / IA-B7-B22
IC-KS3
IA-B3 / IA-B6-B15
IA-B14 / IC-KS4
IA-B5

The Human Component in Outdoor Activities (I Module)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
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Reference indicated relates to competence framework

Practice to lead outdoor activities

Practical assessment in the workplace

CLO 2 - Learning Outcomes Framework 37

Notes on the Learning Outcome Framework at Level 5 EQF

Learning Outcomes Framework 1

37
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Practical training

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
The
Functional
Map 1 map of the European Outdoor Sector 38
Industry
Functional

To provide positive opportunities for managed experiences in challenging outdoor activities to enjoy,
learn or develop through the provision of effective services and products that meet and/or exceed individual’s expectations and potential.

Key purpose

38

Key Areas

A
Management

B
Safety

C
Administration

D
Staff Related
Issues

Key Roles

Key Functions

A1 Developing programmes and products (at the
outset)
A2 Find funding…
A3 Build/rent premises
A4 Design/build bases
A5 Monitor service delivery… consistency… quality
A6 Develop, review, set business goals – short,
medium, long
A7 Legal/insurance/safety… Maa/planning
A8 Delegation internally and externally
A9 Links with wider industry sector/organisations
A10 What’s our ethos… what kind of organisation
A11 Social and Corporate Responsibility

F 1 - 1 Prepare the session
F 1-1-1 Has session plan and relevant information about
the session and participants available
F 1-1-2 Discusses and agrees plans with relevant others
F 1-1-3 Ensures own competence and readiness to lead
the planned session
F 1-1-4 Prepares self for the session by choosing a
leadership style appropriate to participants and
session
F 1-1-5 Collects and checks equipment
F 1-1-6 Checks weather conditions and other factors
relating to the environment of the session
F 1-1-7 Arrives on time

B1 Evaluate risks in all aspects of the organisation
B2 Develop, monitor and review safety/accident
procedures according to external/internal
requirements and legal operation and operate
when appropriate

F 1 - 2 Introduce the session
F 1-2-1 Meets the participants and makes them feel
welcome
F 1-2-2 Checks group numbers and names following
organisational procedures
F 1-2-3 Prepares participants with appropriate equipment
F 1-2-4 Animates the participants’ experience
F 1-2-5 Explains the session aims and objectives
F 1-2-6 Explains and demonstrates initial safety and
technical points
F 1-2-7 Encourages participants to ask questions
F 1-2-8 Is aware of participants physical and psychologial
condition
F 1-2-9 Constantly reviews session progress against plan

C1 Running the business – administrate &
manage
C2 Admin/accountancy… payroll/social security
C3 Monitor business performance
C4 General awareness of all relevant legislation
C5 Review organisation’s performance…
finance… prices
C6 Regulatory procedures… licencing
C7 Recording monitored processes
C8 Archives/records
D1 Recruit and employ staff/working with
children check
D2 Train and develop staff.. ongoing
D3 Develop staff programmes/assessment/reviews
D5 Contracts/Job descriptions

E
Marketing
and sales

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

Study the sector - market research
Marketing and sales
Monitor competition
Booking systems to planning delivery
Building relationships with customers
Retail opportunities/services/
Advertising/brand development
Local links … public relations … structure
market and wider…

F1 Deliver the service
F2
F3

F
Operations:
Service

F4
F5
F6
F7
F8
F9

G
Operations:
Technical

Co-ordinate delivery of service - general or
specific
Understand and apply procedures established
by management
Child protection policies and procedures
Equality & Diversity… including disability
policies
Working with particular and special needs
Ongoing reviewing of emergency procedures
and act accordingly
Environment assessment incl Weather
forecasts…
Maintain a relationship with participant

G1 Buy equipment
G2 Maintain equipment and bases
G3 Maintain sites and activity locations…
environmental issues
G4 Equipment storage
G5 Equipment monitoring/replacing/lifespans
G6 Transport issues – people/equipment
G7 Provision of Staff PPE/EPI/PBM/EPI
G8 Domestic services – cleaning
G9 Communication systems/technologies
G10 Catering… service… legal issues… food safety
G11 Residential provision

Performance Indicators

F 1-1 Prepare the
session

F 1 - 3 Introduce the activity
F 1-3-1 Motivates participants appropriately throughout
the process
F 1-3-2 Monitors participants’ behaviour and actions and
responds appropriately
F 1-3-3 Gives participants instructions relating to health
and safety issues
F 1-3-4 Explains and demonstrates the use of the
equipment, including initial technique and
emergency points and procedures
F 1-3-5 Checks participants’ understanding at key points
during instruction and demonstration
F 1-3-6 Encourages participants to engage with the
instruction process and ask questions
F 1-3-7 Carries out final checks of the environment and
participants

F 1-2 Introduce
the session
F 1-3 Introduce
the activity
F 1-4 Lead the
session
F 1-5 Conclude
and review
the session

F 1 - 4 Lead the session
F 1-4-1 Monitors individual and group progress against
the plan
F 1-4-2 Creates and maintains an atmosphere of mutual
trust to engender confidence and success
F 1-4-3 Provides further instruction to participants as
appropriate following the plan
F 1-4-5 Deals with incidents following organisational
procedures
F 1-4-6 Provides appropriate constructive feedback to the
group and to individuals
F 1-4-7 Encourages a positive atmosphere and behaviour
F 1-4-8 Encourages appreciation of the environment as
appropriate
F 1 - 5 Conclude and review the Session
F 1-5-1 Completes the session with a whole group focus
F 1-5-2 Gives participants information about future
experiences, technical or commercial possibilities
F 1-5-3 Provides feedback to participants and encourages
feedback from them
F 1-5-4 Concludes the session in a timely, orderly,
purposeful manner following the plan
F 1-5-5 Makes sure the equipment is returned, checked and
logged according to organisational procedures
F 1-5-6 Completes reports and logs as required
F 1-5-7 Supervises the departure/handover of the
participants in a way appropriate to the participants
and organisation

http://www.ec-oe.eu/fileadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_C_Functional_Map_Outdoor_Sector__en_.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι κάτωθι ορισμοί έχουν καθοριστεί από την Κοινοπραξία των μελών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ELESA για τον προσδιορισμό των
περισσότερο συχνά όρων και ακρωνύμιων που απαντώνται στα έγγραφα κι έχουν συνταχθεί κατά τη διάρκεια του ερευνητικού έργου ELESA.
Οι ορισμοί που εμφανίζονται με ‘πλάγια γράμματα’ έχουν δημιουργηθεί από τρίτους φορείς και εξήχθησαν από το διαδίκτυο.

Αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων

Η διαδικασία επίσημης πιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν με τη χορήγηση ενοτήτων ή τίτλων προσόντων.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2009.155.01.0011.01.ENG

Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων

Μέσα, μέθοδοι και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο ο εκπαιδευόμενος κατέχει τις
συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2009.155.01.0011.01.ENG

Αναψυχή

Αναψυχή είναι μια δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου με διακριτό ελεύθερο χρόνο. Η ανάγκη να κάνουμε κάτι για αναψυχή
αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της ανθρώπινης βιολογίας και ψυχολογίας. Οι δραστηριότητες αναψυχής συχνά γίνονται για απόλαυση,
διασκέδαση, μάθηση, εκπαίδευση ή και ευχαρίστηση.
https://en.wikipedia.org/wiki/Recreation

Αξεσουάρ (Βοηθητικό υλικό)

Κάτι που χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με ένα εργαλείο /υλικό (όπως αναφέρεται στον ορισμό παρακάτω) για παράδειγμα ένα
ζευγάρι μπαστούνια του σκι, ένα κουπί στο καγιάκ, ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα πάνω σε ένα ποδήλατο ή σε μια σέλα.

Γνώσεις

Το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης. Οι γνώσεις είναι το σώμα θετικών στοιχείων, αρχών, θεωριών
και πρακτικών που σχετίζεται με ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων οι γνώσεις
χαρακτηρίζονται ως θεωρητικές ή/και αντικειμενικές.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)

Δεξιότητες

Η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων.
Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και
δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων)·
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)

Διεθνής κλαδικός οργανισμός

Η ένωση των εθνικών οργανισμών που περιλαμβάνει εργοδοτικούς και επαγγελματικούς φορείς και εκπροσωπεί τα συμφέροντα των
εθνικών κλάδων.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)

Διαβαθμισμένες περιοχές

Μια υπαίθρια φυσική περιοχή, όπως το «Natura 2000» καθώς και άλλες περιοχές διατήρησης και προστασίας της φύσης σε εθνικό
επίπεδο.

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
Το «εργαλείο» για την κατηγοριοποίηση των προσόντων σύμφωνα με ένα σύνολο κριτηρίων επίτευξης καθορισμένων επιπέδων μάθησης.
Το εν λόγω μέσο στοχεύει στη συνένωση και στο συντονισμό των εθνικών υποσυστημάτων επαγγελματικών προσόντων, καθώς και
στη βελτίωση της διαφάνειας, της πρόσβασης, της εξέλιξης και της ποιότητας των επαγγελματικών προσόντων σε σχέση με την αγορά
εργασίας και την κοινωνία των πολιτών.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)
68

Επαγγελματική Τεχνική Ικανότητα (PTC)
Το ελάχιστο επίπεδο δεξιοτήτων ή «τεχνικών ικανοτήτων» που ένας εμψυχωτής υπαίθριων δραστηριοτήτων πρέπει να διαθέτει, για μια
δεδομένη υπαίθρια δραστηριότητα, ώστε να οδηγήσει με ασφάλεια τους πελάτες μιας εταιρίας στα πλαίσια μιας καθορισμένης δράσης.

Εθνικό Σύστημα Προσόντων

Όλες οι πτυχές της δραστηριότητας ενός κράτους μέλους σχετικά με την αναγνώριση της μάθησης και άλλων μηχανισμών που συνδέουν
την εκπαίδευση και την κατάρτιση με την αγορά εργασίας και την κοινωνία των πολιτών. Η εν λόγω δραστηριότητα περιλαμβάνει την
ανάπτυξη και την εφαρμογή θεσμικών ρυθμίσεων και διαδικασιών που αφορούν τη διασφάλιση ποιότητας, την αξιολόγηση και την
απονομή προσόντων. Ένα εθνικό σύστημα επαγγελματικών προσόντων μπορεί να αποτελείται από αρκετά υποσυστήματα και μπορεί να
περιλαμβάνει ένα εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)

Επαγγελματικό προσόν

Το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώνει ότι
ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)

Επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων

Η διαδικασία της επιβεβαίωσης ότι ορισμένα αξιολογούμενα μαθησιακά αποτελέσματα που έχει επιτύχει ο εκπαιδευόμενος αντιστοιχούν
σε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία ενδέχεται να απαιτηθούν για μια ενότητα ή έναν τίτλο προσόντων.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2009.155.01.0011.01.ENG

Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων (Outdoor Animator)

Η γενική ονομασία του επαγγελματία ο οποίος οδηγεί με ασφάλεια ομάδες ατόμων μέσα στο υπαίθριο περιβάλλον. Μπορεί να ονομαστεί
κατά περίπτωση «οδηγός», «συνοδός», «αρχηγός», ή «Moniteur», ... ανάλογα με τη χώρα όπου εργάζεται. Τα προσόντα του επαγγελματία
Εμψυχωτή Υπαίθριων Δραστηριοτήτων έχουν τοποθετηθεί στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 5ου επιπέδου_ EQF level 5_ (EQFOA &
CLO2).
http://www.ec-oe.eu/fileadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_B_Industry_Occupational_Description_for_the_Outdoor_Sector__en_.pdf

Εργαλείο

Ο ειδικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για να συμμετέχει κάποιος σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα ένα ζευγάρι
πέδιλα του σκι, ένα ποδήλατο βουνού, μια σχεδία.

EACEA (Εκπαίδευση, Οπτικοακουστικά και Πολιτιστικά Θέματα Εκτελεστικών
Οργανισμών)
Η αποστολή του είναι να εφαρμόσει μια σειρά πτυχών των 15 και πλέον κοινοτικών προγραμμάτων και δράσεων στους τομείς της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, της νεολαίας, των οπτικοακουστικών μέσων και του πολιτισμού.
Φέρνοντας αυτά τα προγράμματα κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο επιτρέπει το συντονισμό και τη διαχείριση με οφέλη των δικαιούχων
του προγράμματος με μια πλήρως ολοκληρωμένη υπηρεσία. Αν και ο οργανισμός έχει δική του νομική προσωπικότητα, υπάγεται σε
τρεις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC), Επικοινωνίας (COMM) και του Γραφείου
Συνεργασίας EuropeAid, οι οποίες παραμένουν υπεύθυνες για τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση, και την έκδοση πολιτικών.
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/eacea/index_fr.htm

ΕΚ-ΟΕ (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργοδοτών Εταιριών Υπαίθριας Αναψυχής)

Μια συνομοσπονδία ομπρέλα που βασίζεται στο Huldenberg (Βρυξέλλες) από το 2007 που συγκεντρώνει, εκπροσωπεί και υπερασπίζεται
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα συμφέροντα των εθνικών ομοσπονδιών εργοδοτών, το οποίο με τη σειρά του εκφράζει όλες τις μικρού
και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις στην Υπαίθρια Αναψυχή σε όλη την Ευρώπη.
http://www.ec-oe.eu/home/

ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών
Μονάδων).

Το ECTS είναι ένα πιστωτικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να καταστεί ευκολότερο για τους σπουδαστές να μετακινούνται μεταξύ των
διαφόρων χωρών. Δεδομένου ότι βασίζονται στα μαθησιακά επιτεύγματα και το φόρτο εργασίας του μαθήματος, ο σπουδαστής μπορεί
να μεταφέρει τις μονάδες ECTS από έναν εκπαιδευτικό φορέα σε άλλο, έτσι ώστε να προστίθενται μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα
σπουδών ή κατάρτισης.
http://ec.europa.eu/education/ects/ects_en.htm
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ELESA (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών για Εμψυχωτές Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων)

Ακολουθώντας το ερευνητικό έργο EQFOA (2006 - 2008) και το ερευνητικό έργο CLO2 (2008-2010), το πρόγραμμα ELESA είναι ο
ακρογωνιαίος λίθος αυτών των τριών κύκλων με αποκορύφωμα ένα ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης για τους Εμψυχωτές Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων.
http://www.elesa-project.eu/home/

ECVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης)

Το ECVET European Credit system for Vocational Education & Training είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και
μεταφορά πιστωτικών μονάδων (credits) στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με το σύστημα αυτό μπορούν να
αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες (μαθησιακά αποτελέσματα) που απέκτησε ένα άτομο,
κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο εντός των συνόρων της χώρας του, όσο και σε άλλα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, μέσω του ECVET, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητευόμενους/εκπαιδευόμενους, που έχουν
αποκτήσει εκπαιδευτική εμπειρία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να αναγνωριστεί και να συμπεριληφθεί αυτή η εμπειρία ως μέρος της
επαγγελματικής τους εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα τους.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2009.155.01.0011.01.ENG

EQF (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων)

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΔΒΜ) παρέχει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς που βοηθά
στη σύγκριση των εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων, των πλαισίων και των επιπέδων τους. Χρησιμεύει ως μηχανισμός
μετατροπής για να καταστήσει τα προσόντα πιο κατανοητά μεταξύ των διαφόρων χωρών και συστημάτων στην Ευρώπη, και ως εκ τούτου
την προώθηση της δια βίου και της πολύπλευρης μάθησης και της κινητικότητας των ευρωπαίων πολιτών για σπουδές ή εργασία στο
εξωτερικό.
https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97

EQFOA (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τον Εμψυχωτή Υπαίθριων
Δραστηριοτήτων)

Η πρώτη από μια σειρά 3 ερευνητικά έργα σε επίπεδο ΕΕ με στόχο το σχεδιασμό του «Επαγγελματικού Χάρτη», της «Επαγγελματικής
Περιγραφής», του «Χάρτη Λειτουργίας της Βιομηχανίας» και του «Πλαισίου Ικανοτήτων».
http://www.ec-oe.eu/projects/eqfoa/

Ενεργός ελεύθερος χρόνος

Συνδυασμός δραστηριοτήτων άσκησης και κινητικών δραστηριοτήτων στη φύση οι οποίες γενικά δεν παρουσιάζουν δομημένη μορφή
και επίσης δεν αποβλέπουν στον ανταγωνισμό. Προωθούν τον ενεργό, υγιεινό τρόπο ζωής μέσα από δραστηριότητες, εκδηλώσεις και
διαφορετικούς τρόπους άσκησης στην ύπαιθρο. Συνήθως παρέχονται υπό την καθοδήγηση ειδικευμένων εμψυχωτών ή εκπαιδευτών, έτσι
ώστε οι υπαίθριες δραστηριότητες να είναι προσαρμοσμένες για να ταιριάζουν με τις ικανότητες των συμμετεχόντων, να καλύπτουν τις
ανάγκες τους και να διασφαλίζουν ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον υλοποίησης.
http://www.ec-oe.eu/fileadmin/user_upload/Active_Leisure/Sector_Position__Active_Leisure_.pdf
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Ενεργό Ελεύθερο Χρόνο:
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2013/211/en/1/EF13211EN.pdf

Ερευνητικό έργο CLO2 (Επαγγελματική κατάρτιση και κινητικότητα των
Εμψυχωτών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων στην Ευρώπη. Γεφυρώνοντας το χάσμα
μεταξύ των προσόντων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων που απαιτεί ο
συγκεκριμένος τομέας)

Το CLO2 είναι το δεύτερο ερευνητικό έργο μιας σειράς τριών ερευνητικών έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύουν στο σχεδιασμό
του «Matrix μαθησιακών αποτελεσμάτων».
http://www.ec-oe.eu/projects/clo2/

Ικανότητες

Η αποδεδειγμένη επάρκεια του σπουδαστή στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων, προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών δυνατοτήτων
σε καταστάσεις εργασίας ή σπουδής όπως και επαγγελματικής ή/και προσωπικής ανάπτυξης. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών
Προσόντων, η περιγραφή ως προς τις ικανότητες αφορά την υπευθυνότητα και την αυτονομία
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)

Κλάδος

Η ομαδοποίηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων βάσει της κύριας οικονομικής λειτουργίας του προϊόντος, της υπηρεσίας ή της
τεχνολογίας που τις χαρακτηρίζει.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)
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Λειτουργικός χάρτης

Οι εταίροι του ερευνητικού έργου EQFOA προσδιόρισαν τις λειτουργίες που «οι Εμψυχωτές Υπαίθριων Δραστηριοτήτων» εκτελούν
σε υπαίθριο χώρο _στη βάση μιας ημέρας_, ως μέρος της συμμετοχής τους στον τομέα. Ο Λειτουργικός χάρτης δεν είναι μια λίστα
περιγραφής των θέσεων εργασίας. Είναι ένας δομημένος τρόπος περιγραφής των καθηκόντων του εμψυχωτή στη διάρκεια δράσεων
υπαίθρου, ξεκινώντας από ένα «βασικό στόχο» και στη συνέχεια, εμφανίζοντας μικρότερα καθήκοντα λειτουργικής φύσης ως υποσύνολα.
Ο Λειτουργικός χάρτης δεν είναι μια λίστα από δεξιότητες ή γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, αλλά
θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες μέσα στην ύπαιθρο, από τη «Διοίκηση» μέχρι και τις υποχρεωτικές «τεχνικής ανάγκης
λειτουργίες».
http://www.ec-oe.eu/fileadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_C_Functional_Map_Outdoor_Sector__en_.pdf

Μαθησιακή προσπάθεια

Η συνολική επίσημη και ανεπίσημη μαθησιακή διαδικασία, σε συνδυασμό με την προσπάθεια αυτο-μάθησης και της μάθησης στο χώρο
εργασίας που απαιτείται για την επίτευξη των αντίστοιχων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η μαθησιακή προσπάθεια αντιστοιχεί σε ένα
συγκεκριμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων, είτε από την πλευρά του ECVET, είτε του ECTS.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής
διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)

Μονάδα μαθησιακών αποτελεσμάτων

Σημαίνει το συστατικό ενός επαγγελματικού προσόντος που αποτελείται από ένα συνεκτικό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων που μπορούν να αξιολογηθούν και να επικυρωθούν.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2009.155.01.0011.01.ENG

Πιστωτικές Μονάδες για Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχουν αξιολογηθεί και τα οποία μπορούν να συσσωρευτούν για την απόκτηση
επαγγελματικού προσόντος ή να μεταφερθούν σε άλλα μαθησιακά αποτελέσματα ή επαγγελματικά προσόντα.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2009.155.01.0011.01.ENG

Περίγραμμα μαθήματος

Η μορφή αυτή εκπροσωπεί τις διάφορες επί μέρους μονάδες μελέτης που μαζί συνθέτουν το πρόγραμμα σπουδών. Οι επί μέρους μονάδες
μελέτης (Περιγράμματα μαθημάτων) παρουσιάζονται σε σχέση με τους Στόχους του Μαθήματος, τις Μαθησιακές προσπάθειες, τις
Πιστωτικές Μονάδες, τις Προ απαιτούμενες γνώσεις, τα Μαθησιακά Αποτελέσματα, τις Στρατηγικές Διδασκαλίας και Μάθησης, τις
Στρατηγικές Αξιολόγησης, λεπτομερή στοιχεία του Προγράμματος Σπουδών (συμπεριλαμβανομένων των ωρών και του περιεχομένου
των κεφαλαίων), βιβλιογραφικές πηγές (βιβλία, σχετικά έντυπα, επιστημονικά περιοδικά, ιστοσελίδες, ύλη σεμιναρίων κλπ).

Στρατηγικές αξιολόγησης
1. Πρακτική αξιολόγηση στο χώρο εργασίας
Η εκτίμηση του σπουδαστή σε καθήκοντα πρακτικής μορφής που οριοθετούνται και καθορίζονται στο χώρο εργασίας για να
αξιολογήσουν εάν ένα άτομο πληροί ένα ή περισσότερα μαθησιακά αποτελέσματα. Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
μπορεί και να βασίζεται σε χειροπιαστούς δείκτες (δεδομένα).
2. Αξιολόγηση επιδόσεων σε Υπαίθριο Χώρο
Η συνολική εκτίμηση του επαγγελματισμού του σπουδαστή σε Υπαίθριο Χώρο γενικότερα. Πρόκειται μάλλον για αξιολόγηση της
ωριμότητας και της συνολικής γενικής επάρκειας (ικανοτήτων) που αναμένεται από έναν επαγγελματία εμψυχωτή.
3. Χαρτοφυλάκιο περιπτώσεων και σχέδια αξιολόγησης
Το χαρτοφυλάκιο αξιολόγησης είναι η συστηματική συλλογή της εργασίας του σπουδαστή και εκτιμάται σε σχέση με προκαθορισμένα
κριτήρια βαθμολόγησης.
http://wikieducator.org/Assessment_portfolio
4. Ημερολόγιο αυτό-αξιολόγησης (Reflective journal assessment)
Το ημερολόγιο αυτό –αξιολόγησης είναι η καταγραφή των προσωπικών ρεκόρ των εμπειριών μάθησης ενός σπουδαστή. Είναι ένας χώρος
όπου ο σπουδαστής μπορεί να καταγράψει και να αντιπαρέλθει σε παρατηρήσεις και απαντήσεις για καταστάσεις, οι οποίες μπορούν στη
συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για να διερευνήσει και να αναλύσει ανάλογους τρόπους σκέψης. Τα περιοδικά μπορεί επίσης να περιέχουν
εικόνες, σχέδια και άλλα είδη υλικών αναφοράς.
http://wikieducator.org/Reflective_journals
5. Γραπτή αξιολόγηση
Η αξιολόγηση της επίδοσης ή των δυνατοτήτων του σπουδαστή μέσω γραπτής εργασίας.
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Πλαίσιο Ικανοτήτων

Η σύνοψη των στοιχειωδών ικανοτήτων που απαιτούνται από έναν Εμψυχωτή Υπαίθριων Δραστηριοτήτων, ως αποτέλεσμα των εργασιών
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ερευνητικού έργου EQFOA.
http://www.ec-oe.eu/fileadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_D_The_Outdoor_Animator_Competence_Framework__en_.pdf

Στρατηγικές Διδασκαλίας και Μάθησης

1. Πρακτική εξάσκηση
Η απόκτηση δεξιοτήτων ή η επανάληψη εκτέλεσης δεξιοτήτων σε «υπαίθριο πραγματικό περιβάλλον» (χωρίς πελάτες ή συμμετέχοντες),
δηλαδή κάνοντας πρακτική και όχι μελετώντας στην τάξη.
2. Πρακτική στην καθοδήγηση υπαίθριων δραστηριοτήτων
Η απόκτηση ή η επανάληψη δεξιοτήτων στη διάρκεια της καθοδήγησης πελατών ή συμμετεχόντων σε προγράμματα υπαίθριων
δραστηριοτήτων.
3. Ηγεσία στην πράξη, Micro διδασκαλία / Παιχνίδι Ρόλων
Micro διδασκαλία είναι μια οργανωμένη τεχνική για τη βελτίωση της διδασκαλίας όπου ο εκπαιδευόμενος δάσκαλος διδάσκει μια
μικρή ομάδα κοινού. Η διαδικασία καταγράφεται για επανεξέταση μετά από κάθε ενότητα της διδασκαλίας. Ο δάσκαλος εξετάζει
το εγγεγραμμένο βίντεο, κάνει διορθώσεις εφόσον χρειάζεται, βελτιώνεται και διδάσκει εκ νέου μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό
αποτέλεσμα.

Φάσμα δράσης

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο εμψυχωτές, με αρχάριες ή μέσου επιπέδου δεξιότητες, εμψυχώνουν και καθοδηγούν τους πελάτες με
τρόπο ασφαλή και διεκπεραιώνουν με επιτυχία προγράμματα με υπαίθριες δραστηριότητες.

Φάσμα δράσης (Ειδικευμένο)

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο εμψυχωτές καθοδηγούν με ασφάλεια κι επιτυχία υπαίθριες δραστηριότητες και εμψυχώνουν πιο
προχωρημένους ή και / πιο απαιτητικούς πελάτες, είτε λόγω των ιδιαίτερων αναγκών των πελατών (διαφορετικό επίπεδο ικανοτήτων/
ζητήματα αναπηρίας- ανικανότητας) ή λόγω αυξημένων κινδύνων του περιβάλλοντος όπου γίνονται οι υπαίθριες δραστηριότητες.

Υπαίθρια Αναψυχή

Η Υπαίθρια Αναψυχή, παρέχει ένα διευρυμένο και ποικίλο πεδίο δυνητικών εμπειριών συμμετοχής που καλύπτουν το φάσμα της
ανθρώπινης δραστηριότητας και ειδικότερα της μάθησης και της ψυχαγωγίας. Ο τομέας της Υπαίθριας Αναψυχής χρησιμοποιεί συναφείς
υπαίθριες δραστηριότητες (canoe, rafting, ιππασία, κλπ ...), ως τη βάση για την παροχή των υπηρεσιών αναψυχής.
Ο τομέας της Υπαίθριας αναψυχής χρησιμοποιεί εξειδικευμένους εμψυχωτές ή εκπαιδευτές για να παρέχουν τις υπαίθριες δραστηριότητες
στο πλαίσιο της διασκέδασης, της ευχαρίστησης, του ενεργού τουρισμού, της υπαίθριας μάθησης και της δέσμευσης του ατόμου με
το φυσικό περιβάλλον. Οι πάροχοι υπηρεσιών Υπαίθριας αναψυχής δεν προωθούν τον ανταγωνισμό, ή την καθοδήγηση για επίτευξη
υψηλού επιπέδου σωματικής απόδοσης.
Οι Υπαίθριες Δραστηριότητες περιλαμβάνουν απαραίτητα τη χρήση και διεξαγωγή σε φυσικό περιβάλλον, με ορισμένες αξιοσημείωτες
εξαιρέσεις, όπως η τεχνική αναρρίχηση σε εσωτερικούς τοίχους.
Οι Υπαίθριες Δραστηριότητες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για ένα ευρύ φάσμα επιδιωκόμενων οφελών και αποτελεσμάτων, τα
περισσότερα των οποίων μπορεί να έχουν προγραμματιστεί, αλλά μερικές φορές προκύπτουν οφέλη εξίσου πολύτιμα για τους
συμμετέχοντες τα οποία δεν έχουν προγραμματιστεί να συμβούν (βιωματική διαδικασία μέσα στο φυσικό περιβάλλον).
Τα αποτελέσματα της συμμετοχής σε Υπαίθριες Δραστηριότητες μπορεί να κυμαίνονται από προσωπικά οφέλη έως και κοινωνικά
οφέλη αναψυχής. Η χρήση της Υπαίθριας Δραστηριότητας με το φυσικό περιβάλλον ως όχημα, ευνοούν τη μάθηση και την ανάπτυξη
προσωπικών και διαπροσωπικών συμπεριφορών (ακόμη και σε άλλους νεότερους τομείς όπως τα προγράμματα υπαίθριας περιπέτειας).
Τέλος, μια Υπαίθρια Δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση και για άλλους τομείς στην επίσημη σχολική μάθηση όπως της
επιστήμης της φυσικής ιστορίας, της γεωλογίας, των μαθηματικών, της εκπαίδευσης για το περιβάλλον κλπ.
http://www.ec-oe.eu/fileadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_A_Industry_Occupational_Map_for_the_Outdoor_Sector__en_.pdf
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