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Τίτλος μαθήματος  Ενδυνάμωση των Πολιτών και ικανότητες στην Εκπαίδευση για 

Αειφόρο Ανάπτυξη 

Κωδικός 

μαθήματος 

DLSESC503 

Κατηγορία 

μαθήματος 

Υποχρεωτικό  

Επίπεδο  Μεταπτυχιακό  

Έτος/ Εξάμηνο Α εξάμηνο  

Όνομα διδάσκοντα/ 

ουσας 

Αραβέλλα Ζαχαρίου  

Χρυσάνθη Κάτζη  

Γεωργία Λιαράκου 

ECTS 10 Διαλέξεις / 

Βδομάδα 

- Εργαστήριο / 

Βδομάδα 

- 

Σκοπός και στόχοι 

μαθήματος 

Η εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε βασικά ζητήματα που αφορούν τη 

διδασκαλία των θεμάτων της Αειφόρου Ανάπτυξης (ΑΑ) στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, με έμφαση στην διδασκαλία με γνώμονα τις ικανότητες για την 

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΕΑ), ως μέσου για την ενίσχυση 

της ενεργούς πολιτότητας στα σχετικά θέματα.  

Ειδικότερα επιδιώκεται: 

  Η ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τις αρχές, τα χαρακτηριστικά 

της ΕΑΑ και τους τρόπους ενσωμάτωσης των ζητημάτων ΑΑ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

 H κριτική εξέταση της ΕΑΑ ως μετασχηματιστικής εκπαίδευσης 

 Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις τεχνικές και τις μεθόδους 

που σχετίζονται με τα διδασκαλία των ζητημάτων ΑΑ.  

 Η γνωριμία με βασικά ζητήματα και έννοιες σε σχέση με τις 

ικανότητες και την ΕΑΑ. 

  Η κατανόηση της έννοιας της ολιστικής προσέγγισης στην ΕΑΑ και η 

σημασία της μετάβασης σε διδακτικά σχήματα βασισμένα στις 

ικανότητες για την ΕΑΑ.  
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 Η εξοικείωση  με το πλαίσιο οργάνωσης της μαθησιακής πορείας, 

μέσα από την εφαρμογή των ικανοτήτων για την ΕΑΑ. 

 Η εξέταση της σχετικής αρθρογραφίας, που αφορά στο ρόλο και στη 

σημασία του ανασχεδιασμού της μαθησιακής πορείας, με γνώμονα 

τις ικανότητες για την ΕΑΑ, για διαμόρφωση ενεργών πολιτών.  

 Η χρήση των ικανοτήτων της ΕΑΑ για τη διδασκαλία των στόχων για 

την ΑΑ. 

 Η σύνδεση των ικανοτήτων για την ΕΑΑ με τα μαθήματα του 

αναλυτικού προγράμματος.  

 H ανάπτυξη ικανοτήτων για την ΕΑΑ και ενθάρρυνση των 

εκπαιδευομένων να επανεξετάσουν με μετασχηματιστικό τρόπο τον 

προσωπικό τους ρόλο ως μέλη κάποιου οργανισμού και ως πολίτες. 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα  

Οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση:  

 Να συζητούν κριτικά την έννοια της Εκπαίδευσης για Αειφόρο 

Ανάπτυξη (ΕΑΑ) και τη σχέση της με τη μετασχηματιστική μάθηση.  

 Να γνωρίζουν τις διάφορες μορφές ενσωμάτωσης των 17 στόχων 

της ΑΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως αναλυτικό πρόγραμμα, 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέθοδος πρότζεκτ κ.α. 

  Να αξιοποιούν το μετασχηματιστικό χαρακτήρα της ΕΑΑ και να 

εφαρμόζουν διάφορες διδακτικές τεχνικές για τη διδασκαλία των 

στόχων της αειφόρου ανάπτυξης (SDGs).  

 Να ερμηνεύουν και να εξηγούν τις ικανότητες για την ΕΑΑ  

 Να συγκρίνουν τα διάφορα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί  για τις 

ικανότητες και τη μάθηση στην ΕΑΑ.  (change order) 

  Να συνδέουν τις ικανότητες για την ΕΑΑ με μαθησιακά 

αποτελέσματα και κατάλληλες δραστηριότητες. 

 Να αξιολογούν μαθήματα και προγράμματα ΕΑΑ και να τα 

αναδομούν με βάση τις ικανότητες για την ΕΑΑ. 

 Να εφαρμόζουν τις ικανότητες για την ΕΑΑ σε διάφορα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα (σχολείο, πεδία, μουσεία κ.λπ.) 
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 Να αναλύουν άρθρα θεωρητικά και ερευνητικά σχετικά με την 

εφαρμογή των ικανοτήτων στη διδασκαλία και να συζητούν τα 

πορίσματά τους σε σχέση με αυτές.  

 Να σχεδιάζουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε σχέση με τους 

στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, βάσει των ικανοτήτων για την 

ΕΑΑ. 

 Να αναλύουν και να συνδέουν την προσέγγιση της ΕΑΑ στο σύνολο 

των λειτουργιών ενός οργανισμού (whole institution approach) με τις 

ικανότητες για ΕΑΑ, για τη δημιουργία μετασχηματιστικών 

περιβαλλόντων μάθησης για τους Στόχους (SDGs).    

 Να αναλύουν κριτικά διάφορα παραδείγματα της προσέγγισης της 

ΕΑΑ στο σύνολο των λειτουργιών ενός οργανισμού (whole institution 

approach) σε σχέση με τις ικανότητες για την ΕΑΑ. 

 Να γίνουν φορείς αλλαγής για τους 17 στόχους της ΑΑ (SDGs) 

αξιοποιώντας καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. 

 

Προ-απαιτούμενα Όχι  Συν-απαιτούμενα - 

Περιεχόμενο 

μαθήματος 
 Κριτική προσέγγιση στην έννοια της Εκπαίδευσης για Αειφόρο 

Ανάπτυξη και τη μετασχηματιστική της διάσταση.  

 Παρουσίαση, εξέταση και ανάλυση των βασικών ζητημάτων της 

Αειφόρου Ανάπτυξης (ΑΑ) και των τρόπων ενσωμάτωσης της στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (αναλυτικό πρόγραμμα, μέθοδος πρότζεκτ, 

προγράμματα ΕΑΑ), με παράλληλη χρήση παραδειγμάτων σε 

τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. 

 Εξέταση και συζήτηση της έννοιας των ικανοτήτων, μέσα από την 

ανάλυση της σχετικής αρθρογραφίας, με ειδική επικέντρωση στις 

ικανότητες για την ΕΑΑ.  

 Παρουσίαση, ανάλυση των βασικών μοντέλων ικανοτήτων για την 

ΕΑΑ (CST Model, UNECE model, RSP model) και συζήτηση των 

βασικών τους διαφορών και ομοιοτήτων.  



 

4 

 Ανάλυση των ικανοτήτων για την ΕΑΑ και διασύνδεσή τους με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για την 

ΕΑΑ, μέσα από παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές.  

 Παρουσίαση διδακτικών τεχνικών για την ΕΑΑ και συζήτησή τους σε 

σχέση με τις ικανότητες για την ΕΑΑ και το μετασχηματιστικό 

χαρακτήρα της ΕΑΑ.  

 Εξέταση και ανάλυση μελετών περίπτωσης από εφαρμογές και 

διδακτικές προσεγγίσεις ζητημάτων της αειφόρου ανάπτυξης που 

δομούνται στις ικανότητες για την ΕΑΑ.  

 Βήματα σχεδιασμού ενός μαθήματος στη βάση της προσέγγισης των 

ικανοτήτων για την ΕΑΑ Παρουσίαση, συζήτηση και αξιολόγηση 

μαθημάτων σε διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και αναδόμησή 

τους.  

 Συζήτηση της προσέγγισης της ΕΑΑ στο σύνολο των λειτουργιών 

ενός οργανισμού (whole institution approach), των χαρακτηριστικών 

της, και των τρόπων με τους οποίους η ενσωμάτωση αυτής στην 

εκπαίδευση συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την ΕΑΑ.   

 Ανάλυση και κριτική θεώρηση παραδειγμάτων της προσέγγισης της 

ΕΑΑ στο σύνολο των λειτουργιών ενός οργανισμού (whole institution 

approach) και συζήτηση του πώς οι ικανότητες για ΕΑΑ μπορούν να 

διευκολύνουν το μετασχηματισμό του οργανισμού στην κατεύθυνση 

της αειφορίας.  

 

Μέθοδοι 

Διδασκαλίας 

Εξ αποστάσεως. Το μάθημα θα παράσχει το θεωρητικό υπόβαθρο με 

σύγχρονες και ασύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας. Το σύνολο των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων υποστηρίζεται από ηλεκτρονική πλατφόρμα 

επικοινωνίας και μάθησης. 

 

Οι κύριες μαθησιακές δραστηριότητες του SESC503 είναι οι εξής: 

 Μελέτη υποχρεωτικής βιβλιογραφίας του μαθήματος 

 Παρουσιάσεις περιεχομένου ή κύριων σημείων ή συγκεκριμένων 
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μελετών σε διάφορες μορφές (: power point, παρουσιάσεις με λόγο, 

υπομνηματισμένες παρουσιάσεις) 

 Διατύπωση και επίλυση αποριών σε ειδικό forum 

 Διάλογοι για θέματα έρευνας και ερμηνείας σε δύο ειδικά forum του 

μαθήματος 

 Ερωτήσεις, κουίζ, ασκήσεις, κείμενα θέσης κ.ά. αυτοαξιολόγησης. 

 Εκπόνηση εργασιών του μαθήματος 

 Συμμετοχή σε τέσσερις τηλεδιασκέψεις 
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