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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

Διαλζξεισ – Βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ
μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ειδικοφ υποβάκρου – Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Όχι
Ελλθνικι
Ναι
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=703

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά 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

Αναμζνεται ότι με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ να:
1. Γνωρίηουν τθν ιδιαίτερθ παιδαγωγικι προςζγγιςθ τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ.
2. Κατανοοφν τα βαςικά χαρακτθριςτικά διδακτικϊν τεχνικϊν που αξιοποιοφνται ςτθν ΠΕ.
3. χεδιάηουν και υλοποιοφν τισ παρακάτω διδακτικζσ τεχνικζσ ςτο πλαίςιο τθσ ΠΕ:
3.1. Καταιγιςμόσ ιδεϊν.
3.2. Χαρτογράφθςθ εννοιϊν.
3.3. Παιχνίδι ρόλων.
3.4. Διαλογικι αντιπαράκεςθ.
3.5. Ηκικό δίλθμμα
3.6. Μελζτθ πεδίου
4. χεδιάηουν και υλοποιοφν ζνα project ςτο πλαίςιο τθσ ΠΕ.
5. Διερευνοφν, αναλφουν και κατανοοφν βαςικζσ ζννοιεσ και διαςτάςεισ περιβαλλοντικϊν
ηθτθμάτων ςτο πλαίςιο τθσ εναςχόλθςισ τουσ με τισ διδακτικζσ τεχνικζσ.

Γενικζς Ικανότητες
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…
…….

Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σα ιδιαίτερα παιδαγωγικά χαρακτθριςτικά που διακρίνουν τθν Περιβαλλοντικι
Εκπαίδευςθ, όπωσ για παράδειγμα θ διεπιςτθμονικι και ολιςτικι προςζγγιςθ των
περιβαλλοντικϊν-κοινωνικϊν ηθτθμάτων με τα οποία αςχολείται, θ κριτικι και
ςυςτθμικι ςκζψθ, θ ανάλυςθ και διαςαφινιςθ αξιϊν και θ καλλιζργεια τθσ
ικανότθτασ δράςθσ των πολιτϊν, υπαγορεφουν τθν αξιοποίθςθ διδακτικϊν τεχνικϊν
που μποροφν να καλλιεργιςουν τα χαρακτθριςτικά αυτά ςτουσ εκπαιδευόμενουσ.
ε αυτό το πλαίςιο, το ςυγκεκριμζνο μάκθμα πραγματεφεται μια ςειρά από
ςφγχρονεσ διδακτικζσ τεχνικζσ, όπωσ ο καταιγιςμόσ ιδεϊν, θ χαρτογράφθςθ
εννοιϊν, το παιχνίδι ρόλων, θ διαλογικι αντιπαράκεςθ(debate), το θκικό δίλθμμα
και θ μελζτθ πεδίου. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθ μζκοδο project, μια ςτρατθγικι
ςτθν οποία ςτθρίηεται κατά βάςθ θ υλοποίθςθ τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
ςτο Δθμοτικό χολείο και θ οποία μπορεί να ενςωματϊνει τισ προθγοφμενεσ
τεχνικζσ. Οι φοιτιτριεσ/τζσ, αφοφ γνωρίςουν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και τθ
διαδικαςία ςχεδιαςμοφ κάκε τεχνικισ, εμπλζκονται με βιωματικό τρόπο ςτθν
υλοποίθςι τουσ. Οι τεχνικζσ υλοποιοφνται αξιοποιϊντασ υπαρκτά περιβαλλοντικά
ηθτιματα και δεδομζνα ενϊ ςε αυτι τθ βάςθ οι φοιτιτριεσ/τζσ κατανοοφν βαςικζσ
περιβαλλοντικζσ ζννοιεσ και εξοικειϊνονται με τθ διερεφνθςθ των ποικίλων και
ςυχνά αλλθλοςυγκρουόμενων διαςτάςεων των ηθτθμάτων του περιβάλλοντοσ και
τθσ αειφορίασ ςε διεκνζσ και τοπικό επίπεδο.
(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,

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία, βιωματικζσ
δραςτθριότθτεσ
Παρουςιάςεισ με μορφι PowerPoint, Χριςθ του ecourse για παροχι επιπλζον εκπαιδευτικοφ υλικοφ,
Αναηιτθςθ πλθροφορίασ και υλικοφ ςτο διαδίκτυο,
Ηλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.
Δραστηριότητα

Διαλζξεισ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

39

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

Βιωματικζσ
δραςτθριότθτεσ –
Εκπόνθςθ project
Μελζτθ βιβλιογραφίασ
Εξετάςεισ

40

φνολο Μακιματοσ

125
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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



Γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου
(ερωτιςεισ ανάπτυξθσ ι/και πολλαπλϊν
επιλογϊν).

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

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο):
Βαςάλα, Π., Φλογαΐτθ, Ε. (2004). Ο Κόςμοσ τθσ Θάλαςςασ: Διακεματικι προςζγγιςθ.
Εναλλακτικζσ Διδακτικζσ Τεχνικζσ και Σχζδια Εργαςίασ.Ακινα: Μεταίχμιο.
Δθμθτρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ: Περιβάλλον, Αειφορία. Θεωρθτικζσ και
Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ. Θεςςαλονίκθ: Επίκεντρο.
Γεωργόπουλοσ, Α., Σςαλίκθ, Ε. (1993). Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ: Αρχζσ, Φιλοςοφία,
Μεκοδολογία, Παιχνίδια & Αςκιςεισ. Ακινα: Gutenberg.
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Εκπαιδευτικό υλικό που παρζχεται μζςα από το e-course.
Δαςκολιά, Μ. (2004). Θεωρία και Πράξθ ςτθν Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ. Ακινα:
Μεταίχμιο.
Λιαράκου, Γ., Φλογαΐτθ, Ε. (2007). Από τθν Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ ςτθν Εκπαίδευςθ
για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ, Προβλθματιςμοί, τάςεισ και προτάςεισ. Ακινα: Νιςοσ.
Παπαδθμθτρίου, Β. (1998). Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και Σχολείο: Μια Διαχρονικι
Θεϊρθςθ. Ακινα: Συπωκιτω – Γιωργοσ Δαρδανόσ.
Σαμουτςζλθ, Κ. (επ) (2009). Δθμιουργϊντασ Βιϊςιμα Σχολικά Περιβάλλοντα. Θεςςαλονίκθ:
Επίκεντρο.
Σςαμποφκου-καναβι, Κ. (2004). Περιβάλλον και Κοινωνία: Μια Σχζςθ ςε Αδιάκοπθ
Εξζλιξθ. Ακινα: Καλειδοςκόπιο.
Φλογαϊτθ, Ε. (2011). Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ. Ακινα: Πεδίο (2006, Ελλθνικά Γράμματα,
Α ζκδοςθ 1993).
Φλογαΐτθ, Ε. (2011). Εκπαίδευςθ για τον Περιβάλλον και τθν Αειφορία. Ακινα: Πεδίο
(2006, Ελλθνικά Γράμματα).
Φλογαΐτθ, Ε., Βαςάλα, Π. (επ.) (1999). Το Ενεργειακό Ηιτθμα. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα.
Χρυςαφίδθσ, Κ. (1994). Βιωματικι – Επικοινωνιακι Διδαςκαλία. Ακινα: Gutenberg.
Frey, K. (1998). Θ «Μζκοδοσ Project»: Μια Μορφι Συλλογικισ Εργαςίασ ςτο Σχολείο ωσ

Θεωρία και Πράξθ. Μάλλιου, Κ. (μτφ). Θεςςαλονίκθ: Αφοι Κυριακίδθ.

