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ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).
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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 τθν οριοκζτθςθ και τθν εμβάκυνςθ των εννοιών
«τυπικι», «μθ τυπικι» και «άτυπθ» Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ
(ΕΑΑ). Σοποκετεί τθν ΕΑΑ εκτόσ τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ και ςυγκεκριμζνα
τόςο ςε προςτατευόμενεσ περιοχζσ όςο και ςτον αςτικό και περιαςτικό χώρο. Με
τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/ θ φοιτιτρια αναμζνεται να
είναι ςε κζςθ:








Να κατανοεί και να διακρίνει επιτυχώσ τισ ζννοιεσ «τυπικι», «μθ τυπικι» και
«άτυπθ» εκπαίδευςθ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ.
Να γνωρίηει τθ ςθμαςία τθσ τζταρτθσ διάςταςθσ του ολοκλθρωμζνου
εκπαιδευτικοφ φορζα: το άνοιγμα του ςχολείου/πανεπιςτθμίου ςτθν
κοινωνία.
Να γνωρίηει τισ διακζςιμεσ μορφζσ και προοπτικζσ τθσ ΕΑΑ, τθ κεματολογία
και τθν οριοκζτθςθ αλλθλεπιδράςεων για τθν πολιτεία, τθν τοπικι
αυτοδιοίκθςθ, τισ επιχειριςεισ και τισ μθ κυβερνθτικζσ οργανώςεισ.
Να γνωρίηει τθ ςφνδεςθ τθσ ΕΑΑ με τον πολιτιςμό και τισ παρεχόμενεσ
δυνατότθτεσ.
Να γνωρίηει τθ ςφνδεςθ τθσ ΕΑΑ με τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και τισ
παρεχόμενεσ δυνατότθτεσ.
ε επίπεδο γνώςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ο φοιτθτισ αναμζνεται να
ζχει αποκτιςει τα ακόλουκα εφόδια:

Γνώςεισ
 Γνώςθ ςε βάκοσ των εννοιών τθσ «τυπικισ», «μθ τυπικισ» και «άτυπθσ»
εκπαίδευςθσ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ.
 Γνώςθ τθσ τζταρτθσ διάςταςθσ του ολοκλθρωμζνου εκπαιδευτικοφ φορζα:
το άνοιγμα του ςχολείου/πανεπιςτθμίου ςτθν κοινωνία.
 Γνώςθ τθσ ςχζςθσ τθσ ΕΑΑ με τον πολιτιςμό και τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ.
 Γνώςθ των τεχνικών ΕΑΑ, οι οποίεσ μποροφν να αξιοποιθκοφν κατά τθ
δθμόςια διαβοφλευςθ και τθν ενθμζρωςθ για τθν ολοκλιρωςθ και ζγκριςθ
των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώςεων και άλλων ςυμμετοχικών
διαδικαςιών, που ςυμβάλλουν ςτθ χάραξθ και υλοποίθςθ περιβαλλοντικών
πολιτικών και προγραμμάτων.

Δεξιότθτεσ
 Δεξιότθτεσ μεταφοράσ τθσ ΕΑΑ εκτόσ των ςχολικών ορίων και υλοποίθςθσ
εφαρμογών τθσ ςτθν κακθμερινότθτα του κοινωνικοφ ςυνόλου.
 Δεξιότθτεσ αξιοποίθςθσ των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ για τθν ενθμζρωςθ
του κοινοφ και τθν προςταςία του από φαινόμενα χειραγώγθςθσ ςτα
πλαίςια τθσ ΕΑΑ.
 Δεξιότθτεσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων ΕΑΑ.
 Δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ με φορείσ εξειδικευμζνουσ ςε μθ τυπικι και άτυπθ
εκπαίδευςθ.
Ικανότθτεσ
 Ικανότθτα αξιολόγθςθσ παραδειγμάτων εφαρμογισ μθ τυπικισ και άτυπθσ
ΕΑΑ ςε ελλθνικό και παγκόςμιο επίπεδο.
 Ικανότθτα κατάλλθλθσ προςαρμογισ δράςεων μθ τυπικισ και άτυπθσ ΕΑΑ με
ςκοπό τθ ςυμβολι τθσ ςτθν πρακτικι αντιμετώπιςθ κοινωνικών
προβλθμάτων.
 Ικανότθτα μεταφοράσ τθσ ΕΑΑ ςτθν υπθρεςία τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ με
ςκοπό τθν υλοποίθςθ περιβαλλοντικών πολιτικών και προγραμμάτων.
 Ικανότθτα δθμιουργικισ ανάδειξθσ πολιτιςμικών ςτοιχείων και διαφορών ςε
επίπεδο τζχνθσ και πολιτιςμοφ.
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

Οριοκζτθςθ και εμβάκυνςθ ςτισ ζννοιεσ τθσ «τυπικισ», «μθ τυπικισ» και
«άτυπθσ» (Formal, Non Formal and Informal) ΕΑΑ. Μορφζσ και παραδείγματα
από τθν Ελλάδα και τον κόςμο. Η τζταρτθ διάςταςθ του ολοκλθρωμζνου
εκπαιδευτικοφ φορζα: το άνοιγμα του ςχολείου/πανεπιςτθμίου ςτθν κοινωνία.
Μορφζσ, προοπτικζσ, κεματολογία και οριοκζτθςθ αλλθλεπιδράςεων για τθν
πολιτεία, τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, τισ επιχειριςεισ, τισ μθ κυβερνθτικζσ
οργανώςεισ, κλπ. Η ΕΑΑ εκτόσ τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ: ΕΑΑ ςε
προςτατευόμενεσ περιοχζσ και ςτον αςτικό και περιαςτικό χώρο. χζςθ ΕΑΑ με
πολιτιςμικά ςτοιχεία, διαφορετικότθτα, τζχνθ, αρχαιολογικά μνθμεία και
μουςεία. Σο πρόγραμμα HYDRIA. EAA και μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ (ΜΜΕ),
ενθμζρωςθ κοινοφ, ΕΑΑ και διαφιμιςθ: ανάλυςθ μθνυμάτων εμφανών και
αφανών, ωσ μζςο για τθν προςταςία του κοινοφ από φαινόμενα
υπερκαταναλωτιςμοφ και χειραγώγθςθσ. Σεχνικζσ τθσ ΕΑΑ ςτθν υπθρεςία τθ
δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και ενθμζρωςθσ για τθν ολοκλιρωςθ και ζγκριςθ των
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώςεων και άλλων ςυμμετοχικών διαδικαςιών
για τθ χάραξθ και υλοποίθςθ περιβαλλοντικών πολιτικών και προγραμμάτων.
Κατάςτρωςθ προγραμμάτων μθ τυπικισ και άτυπθσ Εκπαίδευςθσ. Σο μάκθμα
περιλαμβάνει ςφντομθ εκπαιδευτικι εργαςία ςε φορζα με εξειδίκευςθ ςε μθ
τυπικι/άτυπθ εκπαίδευςθ (π.χ. ΜΚΟ, Φορζα Διαχείριςθσ Προςτατευόμενθσ
Περιοχισ, Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, κλπ).
(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

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

Διαλζξεισ
Μελζτη και ανάλυςη
βιβλιογραφίασ για
ςυγγραφή εργαςίασ
υγγραφή εργαςίασ
Ατομική μελζτη /
προετοιμαςία
φνολοΜαθήματοσ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52
20

18
60
150

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

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

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

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

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

