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Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο ∆ηµοτικό Σχολείο
PEENV202-1
Υποχρεωτικό
Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης
2
Εαρινό
5 (3 ώρες)
Χρυσάνθη Κάτζη

Μέθοδοι
Διδασκαλίας:

Βιωματικά εργαστήρια (με πρακτική εφαρμογή των παιδαγωγικών τεχνικών:
περιβαλλοντικό παιχνίδι, ιδοεθύελλα και εννοιολογικός χάρτης, διαλογική αντιπαράθεση,
ηθικό δίλημμα, κατασκευή μοντέλων, μελέτη στο πεδίο…), επισκέψεις (σε Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), παρουσιάσεις.

Προ-απαιτούμενα:

PEENV100

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 στην επίτευξη ενός αειφόρου μέλλοντος
μέσα από την ενδυνάμωση του πολίτη (ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, απόκτηση
ικανοτήτων / δεξιοτήτων, ενεργός συμμετοχή και δράση).
(2) Γνωρίζουν τις αρχές και χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη (ΕΑΑ) και πώς αυτά ενσωματώνονται μέσα στη διαδικασία διδασκαλίας
και μάθησης για την ΕΑΑ.
(3) Εφαρμόζουν τις αρχές της ΕΑΑ και επιδιώκουν την επίτευξη όλων των επιπέδων
των στόχων της μέσα από κατάλληλες παιδαγωγικές τεχνικές, σχεδιασμό
μαθήματος και προγραμματισμό, για την υλοποίηση του Κυπριακού Αναλυτικού
Προγράμματος.
(4) Γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός
αειφόρου σχολείου.
(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.
Ιδεοθύελλα, Εννοιολογικός χάρτης, διαλογική αντιπαράθεση, παιχνίδια ρόλων, μελέτη στο
πεδίο, περιβαλλοντικά παιχνίδια, ηθικό δίλημμα, κατασκευή μοντέλων, στρατηγικές
εκπαίδευσης για ανάπτυξη αξιών, χρήση των νέων τεχνολογιών στην ΕΑΑ: διαθέσιμα
λογισμικά και χρήσιμες ιστοσελίδες.
Το Αναλυτικό της ΕΑΑ και η εφαρμογή του.
Το αειφόρο σχολείο: Αρχές λειτουργίας και επίπεδα οργάνωσης.
Αξιολόγηση στην ΕΑΑ.
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Φλογαΐτη Ε. (2011). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Εκδόσεις Πεδίο.
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Εκπαιδευτικούς Δημοτικής. ΥΠΠ. Διαθέσιμο στο:
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Συμπληρωματική
βιβλιογραφία:
Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:

Τρόποι και κρτήρια
αξιολόγησης:
Γλώσσα
διδασκαλίας:
Πρακτική
επαγγελματική
άσκηση:

Φλογαΐτη Ε, Λιαράκου Γ. (2009) Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ΕNSI-KΠΕ
Αχαρνών. Διαθέσιμο στο:
http://ensi.org/global/downloads/Publications/251/Quality_Criteria.pdf
Το μάθημα προσφέρεται μέσα από διαλέξεις, παρουσιάσεις και κυρίως βιωματικά
εργαστήρια τα οποία εμπλέκουν τους φοιτητές σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Τα
εργαστήρια αυτά αφορούν κυρίως την πρακτική εφαρμογή των παιδαγωγικών τεχνικών
που αξιοποιεί η ΕΑΑ (ιδεοθύελλα και εννοιολογικός χάρτης, διαλογική αντιπαράθεση και
ηθικό δίλημμα, προσομοιώσεις – παιχνίδια ρόλων, περιβαλλοντικά παιχνίδια,
μοντελοποίηση κ.α. Μέσα από το μάθημα δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές για απόκτηση
εμπειριών από εργασία στο πεδίο, μέσα από ειδικές επισκέψεις σε Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Ενδιάμεση εξέταση: 25%
Ομαδική Εργασία 25%
Τελική εξέταση 50%
Ελληνική
-

