
ΔΠΕ851 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό - Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποίησης 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Κατάρτισης 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΠΕ851 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 3  

   

ΣΥΝΟΛΟ 3 4 
   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uth.gr/courses/SE_DAS_U160/  

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών σε βασικά 
θέματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

• Να περιγράφουν τις αρχές και τους στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

• Να ερμηνεύουν τη συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην επίλυση των κρίσιμων 
περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

• Να σχεδιάζουν και να οργανώνουν δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Γενικές Ικανότητες 
 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η ιστορία και η εξέλιξή της σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. 
Το θεωρητικό της πλαίσιο για την προσέγγιση και μελέτη του γνωστικού περιεχομένου των περιβαλλοντικών 
ζητημάτων (συστημική, οικοσυστημική και διεπιστημονική προσέγγιση). Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές 
που εφαρμόζονται για την υλοποίηση δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και οι οποίες 
μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή του χαρακτήρα και των στόχων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
Παραδείγματα εφαρμογών. 

 

https://eclass.uth.gr/courses/SE_DAS_U160/


4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Εφαρμόζονται, συνδυαστικά, εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές που αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της ενεργητικής συμμετοχής των φοιτητών και που προσδίδουν τη 
μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στην «πρόσωπο με πρόσωπο» 
διδασκαλία: 
Εμπλουτισμένη εισήγηση, ερωτήσεις - απαντήσεις, συζήτηση, ομάδες εργασίας. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση, με ευελιξία και εναλλακτικά, εποπτικών μέσων που αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε.: 
Η/Υ (multimedia PC), προβολέα εικόνων-δεδομένων (video data projector), 
διαδικτύου (internet), πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 50 

  

Αυτοτελής Μελέτη 75 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές 
εξετάσεις. Η διαδικασία των τελικών εξετάσεων είναι η τυπική που ακολουθείται 
σε όλα τα μαθήματα του Τμήματος.  
Σε συμφωνία με τους φοιτητές που το επιθυμούν, η αξιολόγηση του μαθήματος 
μπορεί να γίνει και με εξετάσεις προόδου που θα διεξαχθούν σε συμφωνημένη 
ημερομηνία μέσα στο εξάμηνο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Τμήματος. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
• Γεωργόπουλος Α. και Ε. Τσαλίκη. 1993. Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αρχές-φιλοσοφία, μεθοδολογία, 

παιχνίδια και ασκήσεις. Αθήνα: Gutenberg. 

• Δημητρίου Α. 2009. Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Περιβάλλον, αειφορία (Θεωρητικές και παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις). Αθήνα: Επίκεντρο.  

• Μπλιώνης Γ. 2009. Στα μονοπάτια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Κέδρος 

• Παρασκευόπουλος Σ. και Κ. Κορφιάτης 2016. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Θεωρίες και μέθοδοι. 
Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

 


