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Μέθοδοι
Διδασκαλίας:

Βιωματικά εργαστήρια (με πρακτική εφαρμογή των παιδαγωγικών τεχνικών: περιβαλλοντικό παιχν
εννοιολογικός χάρτης, διαλογική αντιπαράθεση, ηθικό δίλημμα, κατασκευή μοντέλων, μελέτη στο π
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), παρουσιάσεις.

Προ-απαιτούμενα:

Κανένα

Περιεχόμενο
μαθήματος:

Εισαγωγή στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:
(1) Να εξηγούν τη σημασία της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη στο νηπιαγωγείο με έμ
ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων.
(2) Γνωρίζουν τις αρχές και χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ
ενσωματώνονται μέσα στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης για την ΕΑΑ στο επίπεδο τ
(3) Εφαρμόζουν τις αρχές της ΕΑΑ και επιδιώκουν την επίτευξη όλων των επιπέδων των στόχ
κατάλληλες παιδαγωγικές τεχνικές, σχεδιασμό μαθήματος και προγραμματισμό, για την υλ
Αναλυτικού Προγράμματος για το νηπιαγωγείο.
(4) Γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός αειφόρου σ
(5) Αναπτύσσουν εργαλεία και στρατηγικές αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της ΕΑΑ

Συν-απαιτούμενα:

-

Η έννοια της ΕΑΑ, οι αρχές και τα χαρακτηριστικά της.
Τα επίπεδα στόχων της ΕΑΑ

Παιδαγωγικές Τεχνικές ΕΑΑ και η σύνδεση τους με τα χαρακτηριστικά της ΕΑΑ: π.χ. Ιδεοθύε
διαλογική αντιπαράθεση, παιχνίδια ρόλων, μελέτη στο πεδίο, περιβαλλοντικά παιχνίδια, ηθικό δίλ
στρατηγικές εκπαίδευσης για ανάπτυξη αξιών, χρήση των νέων τεχνολογιών στην ΕΑΑ: διαθέσ
ιστοσελίδες. Προσαρμογή των πιο πάνω τεχνικών στο νηπιαγωγείο.
Το Αναλυτικό της ΕΑΑ και η εφαρμογή του στο νηπιαγωγείο.
Το αειφόρο σχολείο: Αρχές λειτουργίας και επίπεδα οργάνωσης.
Αξιολόγηση στην ΕΑΑ.
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Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:

Το μάθημα προσφέρεται μέσα από διαλέξεις, παρουσιάσεις και κυρίως βιωματικά εργαστήρια
φοιτητές σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Τα εργαστήρια αυτά αφορούν κυρίως την
παιδαγωγικών τεχνικών που αξιοποιεί η ΕΑΑ (ιδεοθύελλα και εννοιολογικός χάρτης, διαλογικ
δίλημμα, προσομοιώσεις – παιχνίδια ρόλων, περιβαλλοντικά παιχνίδια, μοντελοποίηση κ.α. προσα
τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου. Μέσα από το μάθημα δίνεται η ε
απόκτηση εμπειριών από εργασία στο πεδίο, μέσα από ειδικές επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντ

Τρόποι και κρτήρια
αξιολόγησης:

Ενδιάμεση εξέταση: 25%
Ομαδική Εργασία 25%
Τελική εξέταση 50%
Ελληνική
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-

