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Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:
-

Αντιλαμβάνονται την παιδαγωγική αξία της εργασίας στο ύπαιθρο
και στο πεδίο γενικότερα, στην απόκτηση εμπειριών και γνώσεων
γύρω από θέματα οικολογίας από την ύλη των φυσικών επιστημών
του δημοτικού σχολείου, τη σύνδεσή τους με τοπικά, περιφερειακά
και οικουμενικά περιβαλλοντικά ζητήματα και της ευαισθητοποίησης
γύρω από τα ζητήματα αυτά.

-

Γνωρίζουν διαφορετικές τεχνικές μελέτης στο ύπαιθρο

-

Έχουν αποκτήσει εμπειρίες τεχνικών υπαίθριας μελέτης σε ποικιλία
οικοσυστημάτων και ανθρωπογενή περιβάλλοντα

-

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνικές υπαίθριας
μελέτης και μελέτης στο πεδίο, σε μια συστημική / ολιστική
προσέγγιση τοπικών περιβαλλοντικών ζητημάτων (συνεργασία
σχολείου και κοινότητας)

-

Μπορούν να προγραμματίσουν και να υλοποιήσουν μαθήματα στο
ύπαιθρο και σε διαφορετικά πεδία, για τη μελέτη διαφορετικών
οικοσυστημάτων, εννοιών οικολογίας και τις κοινωνικοοικονομικές
τους προέκτασεις τοπικά και στην περιφέρεια.

Το μάθημα έχει εργαστηριακή - βιωματική μορφή.
Συν-απαιτούμενα:
 Η παιδαγωγική αξία της εργασίας στο ύπαιθρο και στο πεδίο γενικότερα
– Τι είναι η υπαίθρια μελέτη; Τι είναι η μελέτη στο πεδίο; (Διευκρίνιση
εννοιών και όρων)
 Τεχνικές υπαίθριας μελέτης (επιστημονικές τεχνικές)
 Τεχνικές υπαίθριας μελέτης (ποιοτικές εμπειρικές τεχνικές)
 Χρήση (π.χ. υγρόμετρα, φωτόμετρα, θερμόμετρα) και κατασκευή
οργάνων (κλισιόμετρα, πλαίσιο…)
 Μελέτη στο ύπαιθρο (μελέτη διαφορετικών οικοσυστημάτων με
επισκέψεις – Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού, επισκέψεις και μελέτη πεδίου σε περιοχές

οικολογικού ενδιαφέροντος – π.χ. Πάρκο Αθαλάσσας, Κατασκηνωτικός
χώρος Κόρνου, Φαράγγι Κακκαρίστρας στα Λατσιά, παραλία
Απλώστρας, χερσόνησος Ακρωτηρίου, μουσείο νερού, μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Φωτιάδη…)
Μελέτη στο ύπαιθρο και η αειφορική διάσταση στη διδασκαλία και
μάθηση (συνεξέταση ζητημάτων περιβάλλοντος με κοινωνικά και
οικονομικά ζητήματα)
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Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:

Στο μάθημα αυτό είναι έντονη η παρουσία της βιωματικής μάθησης. Η
διδασκαλία του μαθήματος αποτελείται από μικρό αριθμό διαλέξεων για
την προσφορά του θεωρητικού υπόβαθρου. Για την καλύτερη κατανόηση
και εξοικείωση των φοιτητών με το περιβάλλον και τις τεχνικές υπαίθριας
μελέτης,

αρκετές

συναντήσεις

θα

υλοποιηθούν

στο

ύπαιθρο

σε

περιβάλλοντα προσιτά με τις απαραίτητες διευθετήσεις. Η εργασία στο
ύπαιθρο θα περιλαμβάνει τόσο επιστημονικές ποσοτικές προσεγγίσεις,
όσο και εμπειρικές ποιοτικές τεχνικές.

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

Οι φοιτητές καλούνται να τηρούν ημερολόγιο μαθήματος στο οποίο θα
καταγράφονται οι δραστηριότητες που θα εφαρμόζονται, θα υλοποιούνται
αναστοχαστικές εργασίες και θα συλλέγονται τα συμπληρωμένα φύλλα
εργασίας για την κάθε συνάντηση.
Ατομική Εργασία (25%)
Ομαδική Εργασία (25%)
Τελική Εξέταση (50%)
Ελληνική
-

