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ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS
ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΣΟ (URL)

Προπτυχιακό

8Τ7
3

ο

ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ

8
5

Μάκθμα Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
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Ελλθνικι
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https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03186/

2. ΜΑΘΘΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ. Συμβουλευτείτε τα Παραρτιματα Α & Β ςτο ςυνθμμζνο αρχείο
τθσ ΑΔΙΠ «Πρόταςθ Ακαδθμαϊκισ Πιςτοποίθςθσ Προγράμματοσ Σπουδϊν», ςελίδεσ 20 - 24:
Παράρτθμα Α *(α) Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε κφκλο ςπουδϊν, ςφμφωνα με
Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ & (β) Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του
Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ]
Παράρτθμα Β (Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων)

Κεντρικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν γφρω από τισ ειδικότερεσ
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που αφοροφν ςτισ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ και διδακτικζσ ςτρατθγικζσ
με απϊτερο ςκοπό τθν προςωπικι εμπλοκι τουσ ωσ μάχιμοι εκπαιδευτικοί με προγράμματα
περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ (ΠΕ).
Με τθν ςυμπλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
 να αναγνωρίηουν τισ γενικζσ και ειδικότερεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που αφοροφν ςτισ
παιδαγωγικζσ μεκόδουσ και διδακτικζσ ςτρατθγικζσ και που απαιτοφνται για τθν εκπόνθςθ ενόσ
επιτυχθμζνου προγράμματοσ ΠΕ,
 να ζχουν αποκτιςει κάποια εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό και εφαρμογι προγραμμάτων ΠΕ ςε γενικισ
φφςεωσ κεματολογία,
 να ζχουν εντρυφιςει ςε ειδικότερα κζματα που ςυναντϊνται διεκνϊσ ςτο πεδίο τθσ
περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, όπωσ π.χ. ςτθ Εκπαίδευςθ ςτθ καλάςςια βιοποικιλότθτα,
 να εντοπίηουν περιβαλλοντικζσ πλθροφορίεσ ςτθν ελλθνόγλωςςθ λογοτεχνία (π.χ. οικολογικά
παραμφκια, νεανικι λογοτεχνία, ποίθςθ, πεηογραφία),
 να εντοπίηουν ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςτον ζντυπο και θλεκτρονικό τφπο, κακϊσ και ςτο
διαδίκτυο,
 να γνωρίηουν και να περιγράφουν το φυςικό περιβάλλον του τόπου καταγωγισ τουσ
Γενικζσ Ικανότητεσ
Οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι
ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. Συμβουλευτείτε τισ γενικζσ ικανότθτεσ που αναμζνεται να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ, όπωσ
αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ. Σε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το
μάκθμα.
- Κατανόθςθ, ςφγκριςθ και αξιολόγθςθ επιςτθμονικϊν
δεδομζνων που ςυνδζονται με όλεσ τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ
εκπαίδευςθσ των παιδιϊν θλικίασ 6 – 12 ετϊν
- Κατανόθςθ, ανάλυςθ, ςτάκμιςθ και διαχείριςθ με

- Ανάπτυξθ ουςιαςτικισ παιδαγωγικισ δραςτθριότθτασ ςε εκνικό
και διεκνζσ επίπεδο που είναι ςυμβατι με τα ςφγχρονα
δεδομζνα των κετικϊν, κοινωνικϊν και ανκρωπιςτικϊν
επιςτθμϊν και, ειδικότερα, τθσ εκπαίδευςθσ και, επιπλζον,
αξιοποιεί με κατάλλθλο τρόπο τα ςφγχρονα επιτεφγματα τθσ

κριτικό τρόπο των πολλαπλϊν παραγόντων που
διαμορφϊνουν τθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα

τεχνολογίασ
- Επανα-πλαιςίωςθ, αξιοποίθςθ και υποςτιριξθ με ενεργό τρόπο
τθσ ζρευνασ και ςυμμετοχι ςε ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ που
αφοροφν τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ αλλά και πζρα από
αυτιν, όπου θ διαμόρφωςθ ευκαιριϊν μάκθςθσ για όλουσ τουσ
μακθτευομζνουσ κεωρείται ηωτικισ ςθμαςίασ

- Επιλογι και εφαρμογι μεκοδολογιϊν και
εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν, με ςτόχο τθ γνωςτικι,
κοινωνικι, πολιτιςτικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ
των μακθτϊν
- Σχεδίαςθ, εφαρμογι και αξιολόγθςθ καινοτόμων
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε τυπικά και άτυπα
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

- Αναγνϊριςθ των κρίςιμων χαρακτθριςτικϊν τθσ επαγγελματικισ
ταυτότθτασ του εκπαιδευτικοφ και ανάπτυξι τθσ μζςα από
διαδικαςίεσ κριτικισ διερεφνθςθσ και αναςτοχαςμοφ τθσ
διδακτικισ πρακτικισ

 Επιλογι και εφαρμογι μεκοδολογιϊν και εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν, με ςτόχο τθ γνωςτικι,
κοινωνικι, πολιτιςτικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των μακθτϊν
 Σχεδίαςθ, εφαρμογι και αξιολόγθςθ καινοτόμων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε τυπικά και
άτυπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
Στο μάκθμα αυτό γίνεται εκτενισ ανάλυςθ και ανάπτυξθ των παιδαγωγικϊν μεκόδων και
διδακτικϊν ςτρατθγικϊν που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ΠΕ (Μζκοδοσ Project, Επίλυςθ
Προβλιματοσ, Μετακίνθςθ ςτο προσ μελζτθ πεδίο, Περιβαλλοντικά μονοπάτια, Ζρευνα δράςθσ,
Δραματοποίθςθ, Δραςτθριότθτεσ προςομοίωςθσ, Μελζτθ ςυγκεκριμζνθσ περίπτωςθσ, Πειραματικι
μζκοδοσ, Χαρτογράφθςθ εννοιϊν, Καταιγιςμόσ ιδεϊν, Ομαδικι ςυηιτθςθ και αντιπαράκεςθ
απόψεων, Ανάδειξθ ςυνειδθτοποίθςθ και αλλαγι αξιϊν κ.ά.). Το μάκθμα εςτιάηει ιδιαίτερα ςτισ
μεκόδουσ ενεργθτικισ μάκθςθσ και βιωματικισ προςζγγιςθσ, ςτα μοντζλα που χρθςιμοποιοφνται
ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ για τθν ζνταξθ δραςτθριοτιτων ΠΕ, ενϊ περιλαμβάνει και τθν εκπόνθςθ
προγραμμάτων ΠΕ από τουσ ίδιουσ τουσ φοιτθτζσ. Επίςθσ, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ φοιτθτζσ να
εμπλακοφν ςε αυκεντικζσ ςυνκικεσ μάκθςθσ, μζςω τθσ μετακίνθςισ τουσ ςτο φυςικό περιβάλλον
και τθσ εν ςυνεχεία εργαςτθριακισ εναςχόλθςι τουσ με τα ςχετικά από το πεδίο ευριματα.

4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΘΘ & ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ
Δια ηϊςθσ, Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.

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

ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά οι διδακτικζσ
προςεγγίςεισ/ δραςτθριότθτεσ που κυρίαρχα
ακολουκοφνται (εκκετικζσ / μονολογικζσ,
διαλογικζσ, διερευνθτικζσ, κ.ά.) :
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
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, ϊςτε
ο ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS (βλζπε και Παράρτθμα Γ ςτο ςυνθμμζνο
αρχείο τθσ ΑΔΙΠ «Πρόταςθ Ακαδθμαϊκισ
Πιςτοποίθςθσ Προγράμματοσ Σπουδϊν») .



Διά ηϊςθσ (ςτο αμφικζατρο)



Χριςθ του powerpoint κατά τθ διδαςκαλία



Χριςθ video κατά τθ διδαςκαλία



Χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class



Ηλεκτρονικι επικοινωνία μζςω e-mail
Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου (ςφνολο ωρών)
3ϊρεσ X 13 εβδομ = 39 (65
ECTS)

Σεμινάρια
Εργαςτθριακι άςκθςθ
Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Φροντιςτιριο
Πρακτικι
Εκπαιδευτικι εκδρομι
Εκπόνθςθ μελζτθσ
Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν
Αυτοτελισ Μελζτθ

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

5. ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
ΜΟΡΦΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ

Διαμορφωτικι

20
40

125

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ



Παρουςία και ςυμμετοχι ςτα μακιματα

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ/ του τρόπου
αξιολόγθςθσ



Παρουςίαςθ ομαδικϊν ι/και ατομικϊν εργαςίασ



Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Σαφινεια και ςυνοχι ςτθν
επιχειρθματολογία που αναπτφςςεται, ςυνκετικι
και αναλυτικι προςζγγιςθ ςτα υπό
διαπραγμάτευςθ κζματα, άςκθςθ κριτικισ ςτισ
τοποκετιςεισ που υιοκετοφνται.

Γραπτι εξζταςθ (ερωτιςεισ πολλαπλισ
επιλογισ, ςφντομθσ απάντθςθσ, ανάπτυξθσ,
επίλυςθ αςκιςεων/προβλθμάτων), Γραπτι
Εργαςία, Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι
Εργαςία, Κλινικι Εξζταςθ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, κτλ. Σε κάκε περίπτωςθ αναφζρεται
αν πρόκειται για ατομικι ι ομαδικι εργαςία
και θ ‘βαρφτθτα’ κάκε ςυνιςτϊςασ τθσ
αξιολόγθςθσ ςτον τελικό βακμό (π.χ., ομαδικι
εργαςία – 25%).
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

6. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 Αθαναςάκησ Αρτζμησ, 2004. Η Περιβαλλοντικι Αγωγι ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ.
Εκδόςεισ Gutenmberg, Ακινα, ςελ. 252.
 Αθαναςάκησ Αρτζμησ & Θεόδωροσ Κουςουρήσ, 1999. Περιβάλλον και Οικολογία ςτθν
Εκπαίδευςθ. Η κεματικι και μεκοδολογικι ζνταξθ των ςχζςεων Περιβάλλοντοσ - Σχολείου –
Αγωγισ ςτο εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα. Εκδόςεισ Χριςτοσ Δαρδανόσ, Ακινα, ςελ. 198.
 Γεωργόπουλοσ Αλζξανδροσ, 2005 (επιμζλεια). Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ. Ο νζοσ πολιτιςμόσ
που αναδφεται. Εκδόςεισ Gutenmberg, Ακινα, ςελ. 909.
 Ηυγοφρη Ζλενα, 2005. Αξιολόγθςθ προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθ. Θεωρία και
Πράξθ. Εκδόςεισ Τυπωκιτω, Ακινα, ςελ. 251.
 Λιαράκου Γεωργία & Ευγενία Φλογαίτη, 2007.

Από τθν Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ ςτθν

Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ. Προβλθματιςμοί – Τάςεισ – Προτάςεισ. Εκδόςεισ
Νιςοσ, Ακινα, ςελ. 188.
 Ράπτησ Νίκοσ, 2000. Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και Αγωγι. Το κεωρθτικό πλαίςιο των
επιλογϊν. Εκδόςεισ Τυπωκιτω, Ακινα, ςελ. 231.
 Χριςτιάσ Ιωάννησ, 1998. Από τθν Πατριδογνωςία ςτθ Μελζτθ του Περιβάλλοντοσ. Η
παιδαγωγικι και τα προβλιματα του Δθμοτικοφ Σχολείου. Εκδόςεισ Τυπωκιτω, Ακινα, ςελ.
187.

Συναφι επιςτθμονικά Περιοδικά (ελλθνόγλωςςα και ξενόγλωςςα)
 The Journal of Environmental Education
 Environmental Education Research
 Για τθν Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ
 Θζματα Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ ςτθν Εκπαίδευςθ

