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Στόχος του μαθήματος Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης είναι οι φοιτητές
να έρθουν σε επαφή με τις πολλαπλές και πολυδιάστατες πηγές μέσα από
τις οποίες διαμορφώνεται η γνώση μας και η προσέγγισή μας στην
διδασκαλία και τη μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ιδιαίτερη έμφαση θα
δοθεί στην ανάπτυξη περιβαλλόντων μάθησης. Μελετώντας και
εμβαθύνοντας σε διάφορες πηγές, οι φοιτητές θα μπορέσουν να
αναλύσουν, να συνθέσουν, και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις και το
περιβάλλον για την εξυπηρέτηση των μαθησιακών αναγκών των ενηλίκων
συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Το μάθημα
προσφέρεται μέσα από συγκεκριμένες ενότητες που σκοπό έχουν να
αναδείξουν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν τους φοιτητές να
αντιληφθούν, να αξιολογήσουν και να δημιουργήσουν κατάλληλα
περιβάλλοντα μάθησης για ενήλικες. Τέτοια στοιχεία συμπεριλαμβάνουν τις
θεωρίες και τα θεμέλια της εκπαίδευσης των ενηλίκων, τις ανάγκες του
ατόμου και προβληματισμό σχετικά με το ποιο είναι το άτομο που βρίσκεται
σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης ενηλίκων, τη θεώρηση των περιβαλλόντων
μάθησης μέσα από τον φακό των αναλυτικών προγραμμάτων, τους
διάφορους υπαίθριους, σύγχρονους και άτυπους χώρους ως περιβάλλοντα
μάθησης και τη δημιουργία προσωπικής φιλοσοφίας ανάπτυξης

περιβάλλοντος μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές θα πρέπει να:
•

Συζητούν την εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων και για τα διάφορα
περιβάλλοντα μάθησης στα οποία συντελείται.

•

Εξετάζουν θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων και να τις
συνδέουν με τη δημιουργία κατάλληλων μαθησιακών περιβαλλόντων.

•

Εξετάζουν και αναλύουν μαθησιακά περιβάλλοντα με επίκεντρο το
άτομο-εκπαιδευόμενο και τις ανάγκες του.

•

Εξηγούν το αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης και σχετικές έννοιες
στη διδασκαλία και τη μάθηση μέσα από τον φακό των αναλυτικών
προγραμμάτων.

•

Επιλέγουν παραδείγματα προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων που
αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα ποικίλων περιβαλλόντων μάθησης.

•

Συνθέτουν τη δική τους φιλοσοφία ανάπτυξης περιβάλλοντος μάθησης
στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Προαπαιτούμενα

Κανένα

Περιεχόμενο

Το μάθημα γίνεται με την ανάπτυξη των εξής διδακτικών ενοτήτων:

Μαθήματος

Συναπαιτούμενα

Κανένα

1. Τα θεμέλια της εκπαίδευσης ενηλίκων και περιβάλλοντα μάθησης.
2. Θεωρίες μάθησης και περιβάλλοντα μάθησης.
3. Άτομο και αξιολόγηση αναγκών σε ένα περιβάλλον μάθησης.
4. Τα περιβάλλοντα μάθησης μέσα από τον φακό των αναλυτικών
προγραμμάτων.
5. Υπαίθριοι, σύγχρονοι και άτυποι χώροι ως περιβάλλοντα μάθησης.
6. Ενσωματωμένη προσωπική φιλοσοφία ανάπτυξης περιβαλλόντων
μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Οι ενότητες του μαθήματος είναι δομημένες γύρω από τη διεκπεραίωση
συγκεκριμένων εργασιών, την ατομική και ομαδική εργασία, τις συζητήσεις
για αποσαφήνιση εννοιών και ζητημάτων και τη μελέτη πηγών από βιβλία,
άρθρα και το διαδίκτυο.
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