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Κωδικός 

μαθήματος 

DLEDAN062 

Κατηγορία 

μαθήματος 

Επιλεγόμενο Διεύρηνσης   

Επίπεδο  Μάστερ 

Έτος/ Εξάμηνο 2οή 3ο εξάμηνο 

Όνομα διδάσκοντα/ 

ουσας 

Χρυσάνθη Κάτζη 

ECTS 10 Διαλέξεις / 

Βδομάδα 

- Εργαστήριο / 

Βδομάδα 

- 

Σκοπός και στόχοι 

μαθήματος 

 

Το μάθημα επιδιώκει να ενημερώσει τους φοιτητές και να τους αφυπνίσει 

γύρω από το επείγον των ζητημάτων της Αειφόρου Ανάπτυξης (ΑΑ). Οι 

φοιτητές αναλύουν κριτικά την έννοια της ΑΑ και των αρχών που τη διέπουν 

και εξερευνούν με συστημικό τρόπο σύγχρονα παγκόσμια, περιφερειακά και 

τοπικά ζητήματα σε συνάρτησε με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης 

(SDGs) αναγνωρίζοντας ότι αυτοί αποτελούν σημαντική πρόκληση στην 

ανάπτυξη για την ανθρωπότητα και απαιτούν μετασχηματιστικές οδούς 

βασισμένες στην συμπερίληψη, την κοινωνική εμπλοκή και υπευθυνότητα. 

Περιλαμβάνονται ευκαιρίες για αναστοχαστική πρακτική μέσα από την οποία 

οι φοιτητές μπορούν να εισπράξουν αρχές ενδυνάμωσης, κίνητρα για 

αλλαγή, ενεργό συμμετοχή και αναστοχασμό μέσα από έρευνα μικρής 

κλίμακας σε αναδυόμενα σύγχρονα τοπικά ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης 

που τους αφορούν και που σχετίζονται με τους στόχους της ΑΑ (SDGs). 

Μέσα από τις διαδικασίες αυτές επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην 

συνειδητοποίηση της προσωπικής ευθύνης και ταυτόχρονα της συλλογικής 

ευθύνης που μας βαραίνει ως άτομα και ως επαγγελματίες αναφορικά με 

την προστασία του πλανήτη μας, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων 

και την επίτευξη της ΑΑ.   



 
 

 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:  

• Κατανοούν έννοιες και αρχές που σχετίζονται με την Αειφόρο Ανάπτυξη, 

σε παγκόσμιο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να εντοπίζουν και 

προσεγγίζουν κριτικά υποκείμενες παραδοσιακές αντιλήψεις και 

πολιτιστικές υποθέσεις και πρακτικές που σχετίζονται με αυτές.  

• Συζητούν και αναλύουν τις κοινωνικο-πολιτικές κινητήριες δυνάμεις, 

αιτίες και κατανομή των συνεπειών που προκύπτουν από τα ζητήματα 

ΑΑ, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και επιδεικνύουν αλληλεγγύη με 

τους ανθρώπους που αγωνίζονται να ξεπεράσουν προβλήματα που 

συνδέονται με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης (SDGs). 

• Αναγνωρίζουν τις πολιτικές διαστάσεις της έννοιας της ΑΑ, τις 

ιδεολογικές της καταβολές και κατανοούν πώς η πολιτική (politics) και οι 

πολιτικές (policies) μπορούν να επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων 

της αειφόρου ανάπτυξης.   

• Εξετάζουν και αναλύουν τους κινδύνους από μη αειφόρες μορφές 

ανάπτυξης. 

• Αξιολογούν, συμμετέχουν και προτείνουν λύσεις σε συστημικά ζητήματα 

αειφόρου ανάπτυξης. 

• Αναστοχάζονται τη δική τους ευθύνη και ρόλο σε σχέση με τη 

δημιουργία ή αντιμετώπιση ζητημάτων ΑΑ 

• Συνεργάζονται με άλλους για να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να 

στηρίξουν πρωτοβουλίες οι οποίες ενδυναμώνουν τον εαυτό, άλλα 

άτομα και κοινότητες, αφυπνίζουν τη συνείδηση, ενθαρρύνουν το 

διάλογο και δυνατές λύσεις οι οποίες μπορεί να επιφέρουν αλλαγή σε 

σχέση με ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης. 

Προ-απαιτούμενα - Συν-απαιτούμενα - 

Περιεχόμενο 

μαθήματος 

• Άνθρωπος – Κοινωνία – Περιβάλλον: Αλληλεξάρτηση και 

αλληλεπίδραση: Κριτική θεώρηση της δημιουργίας του ανθρώπινου 

περιβάλλοντος.  

• Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης. Επιλογές ανάπτυξης και πρακτικές.  



 
 

 

• Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά της ΑΑ.  

• Εξέταση του συστημικού χαρακτήρα των ζητημάτων της ΑΑ, και 

ανάλυση των αιτιών της περιβαλλοντικής και άλλων μορφών 

κρίσης.  

• Ιδεολογικά και πολιτικά θεμέλια της έννοιας της ΑΑ  

• Οικονομικά και πολιτισμικά πλαίσια  

• Αξίες και ΑΑ.  

• Ο κοινωνικά κριτικός χαρακτήρας της έννοιας της ΑΑ. 

• Ανάλυση βασικών εννοιών από τις περιβαλλοντικές επιστήμες: η έννοια 

του οικοσυστήματος (δομή, οργάνωση, λειτουργία, φέρουσα ικανότητα, 

πολυπλοκότητα, όρια), βιοχημικοί κύκλοι, διαχείριση φυσικών πόρων, 

οικολογικό αποτύπωμα.  

• Σύγχρονα επείγοντα ζητήματα ΑΑ και οι στόχοι της ΑΑ για το 2030 

(SDGs) (π.χ. εξάλειψη της απόλυτης φτώχιας και πείνας, 

υπερπληθυσμός, νερό, αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση, 

βιοποικιλότητα, ρύπανση στον αέρα, το νερό και τα χερσαία 

οικοσυστήματα, κλιματική κρίση, περιβαλλοντική ποιότητα και 

κοινωνικές ανισότητες ανάμεσα στις χώρες, στους κατοίκους μιας 

χώρας, περιβαλλοντική δικαιοσύνη, περιβαλλοντικοί μετανάστες, αιτίες, 

επιπτώσεις κτλ.)  

• Κριτική ανάλυση των ζητημάτων σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο 

επίπεδο επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της 

κοινωνικής συμμετοχής.  

• Σχεδιασμός, εφαρμογή και υποστήριξης πρωτοβουλιών για ενδυνάμωση 

του εαυτού και των άλλων (π.χ. επίπεδο κοινότητας) για να εντοπίζουν 

και να εφαρμόζουν λύσεις σχετικά με ζητήματα ΑΑ.  

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 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 ειδικό forum 

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

5. Εκπόνηση εργασιών του μαθήματος 

6. Συμμετοχή σε τέσσερις τηλεδιασκέψεις 
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Αξιολόγηση 1. Τελική εξέταση (50%) 

Η τελική εξέταση είναι γραπτή εξέταση και προγραμματίζεται μέσα στην 

εξεταστική περίοδο στο τέλος του εξαμήνου. Η εξεταστέα ύλη 

προσδιορίζεται από τον/ην διδάσκον/ουσα και κοινοποιείται έγκαιρα στους 

φοιτητές.  

2. Ατομική εργασία (25%) 

Αναστοχαστικό ημερολόγιο 

Οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν και να αποτυπώσουν τις δικές τους 

σκέψεις και ιδέες σε μια σειρά ζητημάτων – ερωτημάτων σχετικά με τη 

διδακτέα ύλη ως μια μορφή αναστοχαστικού ημερολογίου. Για το κάθε 

ζήτημα καλούνται να παρουσιάσουν το ζήτημα σε συντομία, να 

αναστοχαστούν και να καταγράψουν τις σκέψεις τους γύρω από το ρόλο της 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication


 
 

 

ανθρώπινης δραστηριότητας ως προς τις αιτίες, τις επιπτώσεις αλλά και ως 

προς τις πιθανές λύσεις για αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος. 

Καλούνται όπου είναι δυνατό να αναπτύξουν τις ιδέες τους για πιθανές 

δράσεις που μπορούν να αναληφθούν στο προσωπικό τους επίπεδο για την 

αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων. 

 

3. Ομαδική εργασία – Μικροέρευνα (25%) 

Η εργασία αυτή είναι ομαδική και αφορά στην εκπόνηση ενός ερευνητικού 

πρότζεκτ μικρής κλίμακας. Σκοπό έχει μέσα από ένα συνεργατικό 

περιβάλλον μάθησης και αξιοποίησης του περιεχομένου του μαθήματος, να 

βοηθήσει τους/ις φοιτητές/τριες, να επεκτείνουν τη μελέτη και τη διερεύνησή 

ζητημάτων ΑΑ, σε πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής στο 

άμεσό τους περιβάλλον. Οι φοιητητές/τριες αναμένεται να σχεδιάσουν και να 

εφαρμόσουν έρευνα μικρής κλίμακας, (συμπεριλαμβανομένης 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης, μεθοδολογίας, παρουσίασης αποτελεσμάτων 

και συζήτησης) και να παρουσιάσουν την έρευνά τους στους 

συμφοιτητές/τριες τους ως μέρος του μαθήματος και της αξιολόγησής του. 

Γλώσσα  Ελληνικά 

 

  


