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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Σο μάκθμα πραγματεφεται τισ ζννοιεσ α) τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ)
και β) τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ (ΕΑΑ) και εξετάηει τθν εξζλιξι
τουσ με τον χρόνο. Αναλφει τθ ςφνδεςι τουσ με τα αιτιματα προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ, τισ εξελίξεισ των φυςικών επιςτθμών, κακώσ και τισ κοινωνικζσ
και οικονομικζσ επιςτιμεσ. Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο
φοιτθτισ/ θ φοιτιτρια αναμζνεται να είναι ςε κζςθ:










Να κατανοεί ςε βάκοσ τισ ζννοιεσ τθσ ΠΕ και ΕΑΑ.
Να γνωρίηει τουσ βαςικοφσ ςτακμοφσ που ςυνζβαλαν κακοριςτικά ςτθν
εξζλιξθ και τθ διαμόρφωςθ τθσ ΠΕ και ΕΑΑ.
Να γνωρίηει τα εκνικά και περιφερειακά δίκτυα ΠΕ και ΕΑΑ.
Να περιγράφει τισ βαςικζσ οικολογικζσ, χθμικζσ, οικονομικζσ και
κοινωνικζσ ζννοιεσ και παραμζτρουσ που είναι απαραίτθτεσ για τθ
κεμελίωςθ και τθ διδαςκαλία τθσ ΠΕ και τθσ ΕΑΑ.
Να κατανοεί και να εφαρμόηει τισ αρχζσ τθσ «ςυμμετοχικότθτασ» και τθσ
«διακυβζρνθςθσ».
Να περιγράφει τθν αδιάρρθκτθ ςφνδεςθ του περιβάλλοντοσ με τθν
αειφορία.
Να κατανοεί και να αξιολογεί τισ περιβαλλοντικζσ μεταβολζσ που
λαμβάνουν χώρα και τα ςυνεπακόλουκα περιβαλλοντικά προβλιματα.
Να γνωρίηει ςε βάκοσ τθ δομι, τθ διαμόρφωςθ και τθ διαδικαςία
υλοποίθςθσ ενόσ περιβαλλοντικοφ προγράμματοσ.

ε επίπεδο γνώςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ο φοιτθτισ αναμζνεται να ζχει
αποκτιςει τα ακόλουκα εφόδια:
Γνώςεισ
 Γνώςθ ςε βάκοσ των εννοιών τθσ ΠΕ και ΕΑΑ.
 Γνώςθ των κυριότερων περιβαλλοντικών προβλθμάτων ευρείασ κλίμακασ.
 Γνώςθ των βαςικών ςτακμών ςτθν εξζλιξθ τθσ ΠΕ και ΕΑΑ και των
προοπτικών τουσ ςτθν επίλυςθ περιβαλλοντικών προβλθμάτων.
 Γνώςθ των κεςμοκετθμζνων φορζων και των εκνικών και περιφερειακών
δικτφων ΠΕ και ΕΑΑ.
 Γνώςθ ςε βάκοσ των αρχών «ςυμμετοχικότθτασ» και «διακυβζρνθςθσ».

Δεξιότθτεσ
 Δεξιότθτεσ ςφνδεςθσ τθσ ΠΕ και ΕΑΑ με τα αιτιματα προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ, τισ εξελίξεισ των φυςικών επιςτθμών, τισ κοινωνικζσ και
οικονομικζσ επιςτιμεσ.
 Δεξιότθτεσ επιλογισ των κατάλλθλων οικολογικών, χθμικών, οικονομικών
και κοινωνικών παραμζτρων ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ δράςεων ΠΕ και ΕΑΑ.
 Δεξιότθτεσ αξιολόγθςθσ των περιβαλλοντικών μεταβολών και προβλθμάτων.
Ικανότθτεσ
 Ικανότθτα ανάπτυξθσ και υλοποίθςθσ εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 Ικανότθτα διάκριςθσ μεταξφ κεωρίασ και πρακτικισ ςτα πλαίςια
προγραμμάτων ΠΕ, αξιοποιώντασ βαςικά ερεκίςματα των κετικών
επιςτθμών.
 Ικανότθτα μετάδοςθσ των αρχών «ςυμμετοχικότθτασ» και «διακυβζρνθςθσ».
 Ικανότθτα ανάδειξθσ τθσ ςφνδεςθσ περιβάλλοντοσ-αειφορίασ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

Οι γενικζσ ικανότητεσ που θα πρζπει να ζχει αποκτήςει ο φοιτητήσ/ η φοιτήτρια και
ςτισ οποίεσ αποςκοπεί το μάθημα είναι:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριών, με τθ
χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιών
 Αυτόνομθ εργαςία
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
 εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
 Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ώςτε να
είναι δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςι του.
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Η ζννοια τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ) και τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν
Αειφόρο Ανάπτυξθ (ΕΑΑ). Η ςφνδεςι τουσ με τα αιτιματα προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ, τισ εξελίξεισ των φυςικών επιςτθμών, τισ κοινωνικζσ και
οικονομικζσ επιςτιμεσ. Η πορεία από τθ τοκχόλμθ (1972) ςτθ Βόννθ (2009) και
τθ Ναγκόγια (2014). Η δεκαετία του ΟΗΕ για τθν ΕΑΑ (2005-2014). Η πορεία τθσ
ΠΕ & ΕΑΑ ςτθν Ελλάδα. Βαςικοί ςτακμοί και προοπτικζσ. Θεςμοκετθμζνοι
φορείσ. Εκνικά και περιφερειακά δίκτυα ΠΕ και ΕΑΑ (π.χ. Κζντρα
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Δίκτυο MEdIES). Βαςικζσ οικολογικζσ, χθμικζσ,

οικονομικζσ και κοινωνικζσ ζννοιεσ και παράμετροι απαραίτθτεσ για τθ
κεμελίωςθ και τθ διδαςκαλία τθσ ΠΕ και τθσ ΕΑΑ (αρχζσ ςυμμετοχικότθτασ και
διακυβζρνθςθσ). Περιβαλλοντικζσ μεταβολζσ και προβλιματα. Περιβάλλον και
αειφορία. Τποδειγματικι κατάρτιςθ προγραμμάτων ΠΕ, κεωρία-πρακτικι, με
βαςικά ερεκίςματα από κετικζσ επιςτιμεσ. Κατάςτρωςθ και αξιολόγθςθ
προγραμμάτων ΠΕ & ΕΑΑ. Παρουςίαςθ εργαςιών των μεταπτυχιακών φοιτθτών.
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Πρόςωπο με πρόςωπο
τθ Διδαςκαλία
 Παρουςιάςεισ
power
point
με
πολυμεςικό
περιεχόμενο (εικόνεσ, animation)
τθν επικοινωνία με τον φοιτθτι
 Ηλεκτρονικι υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ
(ανακοινώςεισ, πλθροφορίεσ, μθνφματα, ζγγραφα κλπ.)
 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Δραστηριότητα

Διαλζξεισ
Μελζτη και ανάλυςη
βιβλιογραφίασ για
ςυγγραφή εργαςία
υγγραφή εργαςίασ
Ατομική μελζτη /
προετοιμαςία
φνολο Μαθήματοσ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52
20

18
60
150

Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ γίνεται ςτθν ελλθνικι
γλώςςα, με τελικι εξζταςθ ςτο ςφνολο τθσ φλθσ
και περιλαμβάνει:
- Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ
εκτεταμζνθσ απάντθςθσ
- Αξιολόγθςθ εργαςίασ

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ημειώςεισ και υλικό ςε ζντυπη και ηλεκτρονική μορφή παρεχόμενα από τουσ
διδάςκοντεσ
ΤΝΑΦΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Chemical Education, Research and Practice
The Journal of Environmental Education
Journal of Education for Sustainable Development
Australian Journal of Environmental Education
Environmental Education Research
Journal of Environmental Education
International Journal of Environmental and Science Education
Canadian Journal of Environmental Education

