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Σκοπός και στόχοι 

μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να κατανοήσουν το ρόλο και 
τη συμβολή της μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (ΑΑ), ως βασικών μορφών εκπαίδευσης για την ενίσχυση του 
γραμματισμού και της συμμετοχής του πολίτη στη διαμόρφωση αειφόρων 
κοινωνιών. Επίσης, επιδιώκει την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τους 
τρόπους αξιοποίησης της μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, σε 
μαθησιακά περιβάλλοντα πέρα από τα πλαίσια της σχολικής αίθουσας, 
δίνοντας παράλληλα έμφαση στην περιβαλλοντική επικοινωνία, ως βασικό 
εργαλείο για τη διαμόρφωση κριτικής σκέψης και εμπειριών σε σχέση με την 
ΑΑ.  

Επιμέρους, στόχους του μαθήματος αποτελούν:  

 Η κατανόηση των βασικών θεωρητικών ζητημάτων που σχετίζονται 
με την άτυπη και τη μη τυπική εκπαίδευση ως σημαντικά στοιχεία για 
τη συμμετοχή των πολιτών σε θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης (ΑΑ). 

 Η ανάδειξη της σημασίας της κοινωνικής μάθησης για τη συμμετοχή 
των πολιτών στη διαμόρφωση αειφόρων κοινωνιών. 

 Η κατανόηση του ρόλου των τοπικών κοινοτήτων και των 
αυτόχθονων πληθυσμών στην άτυπη και μη-τυπική Εκπαίδευση για 
Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). 

 Η διασύνδεση της κοινωνικής μάθησης με τη μη τυπική και άτυπη 
ΕΑΑ 

 Η ανάλυση των παραγόντων, των σταδίων και των τρόπων 
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συμμετοχής των πολιτών στη μη τυπική και άτυπη ΕΑΑ. 

 Η αξιολόγηση του ρόλου και της συμβολής της άτυπης και μη 
τυπικής εκπαίδευσης ως συμπληρωματικών μορφών εκπαίδευσης 
στην τυπική εκπαίδευση. 

 Η εξοικείωση με την οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας στο 
πλαίσιο της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης. 

 Η εισαγωγή των εκπαιδευομένων και η εξοικείωσή τους με τις 
βασικές διαδικασίες ενσωμάτωσης της ΕΑΑ στη μη τυπική και άτυπη 
εκπαίδευση στο πλαίσιο της προσέγγισης στο σύνολο των  
λειτουργιών ενός οργανισμού (whole institution approach)  

 Η χρήση κατάλληλων τεχνικών διδασκαλίας και παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων για τη δημιουργία μετασχηματιστικών μαθησιακών 
περιβαλλόντων στην άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση. 

 Η σύνδεση των εξωτερικών τομέων μάθησης με την επίσημη 
εκπαίδευση ως βασικοί τομείς αφύπνισης και εμπλοκής των πολιτών 
σε θέματα ΑΑ. 

 Η κριτική ανάλυση και επιλογή γλωσσικών, οπτικών και άλλων 
μέσων που χρησιμοποιούνται στην περιβαλλοντική επικοινωνία για 
την ΑΑ. 

 Η κατανόηση της πολυπλοκότητας και των προκλήσεων που μπορεί 
αποτελούν εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία σε σχέση με 
τους στόχους της ΑΑ. 

Η εξήγηση και εφαρμογή θεωριών στον τομέα της περιβαλλοντικής 

επικοινωνίας και μέσων. 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα  

Οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση:  

 Να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στην τυπική, άτυπη και μη-
τυπική εκπαίδευση και να αιτιολογούν τους λόγους για τους οποίους 
η κάθε μορφή εκπαίδευσης είναι απαραίτητη στην ΕΑΑ.  

 Να αναφέρουν παραδείγματα μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης 
για την ΑΑ από διάφορα κοινωνικο-οικονομικά και πολιτικά 
περιβάλλοντα σε εθνικό, περιφερειακό επίπεδο και να αξιολογούν τη 
συμβολή τους στη διαμόρφωση αειφόρων κοινωνιών.  

 Να προσδιορίζουν την έννοια της κοινωνικής μάθησης, να τη 
συνδέουν με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και να 
εντοπίζουν και να περιγράφουν μέσα από παραδείγματα και άρθρα 
τους τρόπους με τους οποίους η μη-τυπική και άτυπη εκπαίδευση 
συμβάλλει στην επίτευξή τους.  

 Να εφαρμόζουν μετασχηματιστικές παιδαγωγικές σια το σχεδιασμό 
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ενός μαθήματος στο πλαίσιο της μη-τυπικής και άτυπης ΕΑΑ.  

 Να αναγνωρίζουν τους εμπλεκόμενους φορείς κατά τη διερεύνηση 
ενός ζητήματος ΑΑ, να περιγράφουν τα στάδια εμπλοκής τους και 
τους ρόλους που αναμένονται από αυτούς.  

 Να αναλύουν το ρόλο των τοπικών κοινοτήτων και των γηγενών 
πληθυσμών στο πλαίσιο της μη-τυπικής και άτυπης ΕΑΑ μέσα από 
την εξέταση μελετών περίπτωσης σε εθνικό, περιφερειακό και 
διεθνές επίπεδο.  

 Να εφαρμόζουν την συνολική προσέγγιση των λειτουργιών ενός 
οργανισμού (whole institution approach) μέσα στο πλαίσιο της μη-
τυπικής και άτυπης ΕΑΑ. 

 Να αναλύουν και να συζητούν κριτικά  παραδείγματα μη τυπικής και 
άτυπης ΕΑΑ  

 Να χρησιμοποιούν σενάρια μάθησης για την εξέταση ποικίλων 
ζητημάτων ΑΑ στο σύνολο των λειτουργιών ενός οργανισμού (whole 
institution approach) και να σχεδιάζουν εκπαιδευτικές προτάσεις στο 
πλαίσιο της μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.  

 Να σχεδιάζουν να οργανώνουν και να παρουσιάζουν επικοινωνιακές 
εκστρατείες, με την χρήση των Μέσων (ΜΜΕ και ΜΚΔ), για τα 
ζητήματα της ΑΑ.  

 Να εξετάζουν κριτικά και να αναλύουν τον ρόλο των Μέσων 
Επικοινωνίας στα θέματα της ενεργούς πολιτότητας, της ΑΑ και της 
περιβαλλοντικής επικοινωνίας. 

 Να χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ και ΜΚΔ ως εργαλεία μη-τυπικής αλλά 

και άτυπης εκπαίδευσης για την ανάδειξη των ζητημάτων της ΑΑ. 

Προ-απαιτούμενα Κανένα Συν-απαιτούμενα - 

Περιεχόμενο 

μαθήματος 
 Βασικές έννοιες, ορισμοί και χαρακτηριστικά της μη-τυπικής άτυπης 

και τυπικής εκπαίδευσης. 

 Θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο της κοινωνικής μάθησης, της 
μετασχηματιστικής μάθησης και του του ενεργού πολίτη και 
συσχέτισή τους με τους στόχους της ΑΑ στο πλαίσιο της μη-τυπικής 
και άτυπης εκπαίδευσης.  

 Ο ρόλος της μη-τυπικής εκπαίδευσης στην ΕΑΑ. 

 Εξέταση ενδεικτικών μελετών περίπτωσης, εκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων σε εξωτερικά μαθησιακά περιβάλλοντα και πεδία 
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, και εκτίμηση της συμβολής 
τους στην προώθηση της ΕΑΑ.  

 Βασικές διαδικασίες για την ενσωμάτωση προσεγγίσεων που 
απευθύνονται στο σύνολο των λειτουργιών ενός οργανισμού (whole 
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institution approaches) για την ΕΑΑ στην μη τυπική και άτυπη 
εκπαίδευση.  

 Οι τοπικοί πληθυσμοί και οι τοπικές κοινότητες ως παράγοντες 
κοινωνικής μάθησης και συμμετοχής του πολίτη.  

 Στάδια και τρόποι εμπλοκής των διαφόρων φορέων για την εξέταση 
των στόχων της ΑΑ (SDGs) στο πλαίσιο της μη-τυπικής και άτυπης 
εκπαίδευσης.  

 Βασικά βήματα οργάνωσης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για 
τους στόχους της ΑΑ (SDGs) στο πλαίσιο της τοπικής κοινότητας.  

 Σύνδεση της μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης με την τυπική 
εκπαίδευση στην ΕΑΑ.  

 Μετασχηματιστικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τεχνικές της ΕΑΑ 
και εφαρμογές τους στα πλαίσια της μη τυπικής και άτυπης 
εκπαίδευσης.  

 Βασικές αρχές της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και των ΜΜΕ και η 
σύνδεση τους με την ΑΑ. 

 Περιβαλλοντικόs λόγος ( Environmental discourse) 

 ΜΜΕ και ΜΚΔ (Web2.0 and Web3.0 ) ως μη τυπικά και άτυπα μέσα 
εκπαίδευσης. 

 Κριτικός Γραμματισμός στα Μέσα, εκστρατείες με την χρήση ΜΜΕ 
και ΜΚΔ  ως φορέων κινητοποίησης, ευαισθητοποίησης και  
σύμπλεξης. 

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 SESC504 είναι οι εξής: 

1. Μελέτη υποχρεωτικής βιβλιογραφίας του μαθήματος 

2. Παρουσιάσεις περιεχομένου ή κύριων σημείων ή συγκεκριμένων 

μελετών σε διάφορες μορφές (power point, παρουσιάσεις με λόγο, 

υπομνηματισμένες παρουσιάσεις) 

3. Διατύπωση και επίλυση αποριών σε δύο ειδικά forum 

4. Ερωτήσεις, κουίζ, ασκήσεις, κείμενα θέσης κ.ά. αυτοαξιολόγησης. 
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5. Εκπόνηση εργασιών του μαθήματος 

6. Συμμετοχή σε τέσσερις τηλεδιασκέψεις 
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