
Ύλη των γραπτών εξετάσεων για το μάθημα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
 
Ύλη των γραπτών εξετάσεων για το μάθημα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
αποτελούν όλα όσα εξετάσαμε, συζητήσαμε και βιώσαμε στο πλαίσιο του μαθήματος. 
 
Η προετοιμασία για τις εξετάσεις μπορεί να στηριχθεί στα υποστηρικτικά κείμενα 
του μαθήματος που βρίσκονται στο eclass, στις ενότητες του μαθήματος. 
Αναλυτικά, τα κείμενα αυτά είναι τα εξής: 
 
1. Η οικολογική κρίση και βασικά ρεύματα της οικολογικής σκέψης 
2. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία: o σκοπός, το περιεχόμενο 

και οι βασικές παιδαγωγικές αρχές 
3. Διδακτικές μέθοδοι στην περιβαλλοντική εκπαίδευση  
4. Ενδυναμώνοντας τη σχέση των παιδιών με τη φύση 
4.1 Ενδυναμώνοντας τη σχέση των παιδιών με τα ζώα και τα φυτά 
5. Τέχνη και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
6. Η συμμετοχή των παιδιών στη φροντίδα του περιβάλλοντός τους  
7. Επίλογος: τι είδους Περιβαλλοντική Εκπαίδευση να διδάξουμε στην προσχολική 
ηλικία; 

 
 
Εάν κάποιος/α θέλει να εμβαθύνει ή να βρει αναλυτικότερες απαντήσεις στα 
ζητήματα που εξετάσαμε στο πλαίσιο του μαθήματος, μπορεί να ανατρέξει στις εξής 
πηγές: 
 
 Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Περιβάλλον, Αειφορία. 
Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 
Κεφάλαιο 7, σελίδες: 177-219 
Κεφάλαιο 8, σελίδες: 231-273, 275-278, 285-301 
Κεφ. 9, σελίδες: 341-346 
 
 Καραγεωργάκης, Σ. & Γεωργόπουλος, Α. (2005). Όταν η Περιβαλλοντική Ηθική 
συναντά την Πολιτική Οικολογία. Στο Γεωργόπουλος, Α. Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση. Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται. Αθήνα: Gutenberg. (βλ. eclass 1η 
ενότητα). 
 
 Dog Project 2010-2011, http://projectapproach.org/ (βλ. eclass 3η ενότητα). 
 
Υπενθυμίζεται ότι η αξιολόγηση του μαθήματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
βασίζεται κατά 80% στις γραπτές εξετάσεις και κατά 20% στην εργασία του μαθήματος. 
Ο βαθμός της εργασίας ενεργοποιείται αν ο βαθμός του γραπτού είναι από τη βάση και 
πάνω (4/8). Όσες/οι δεν έχουν υλοποιήσει την εργασία του μαθήματος μπορούν να 
δώσουν εξετάσεις με άριστα το 8. 
 
Για να έχετε πρόσβαση στις σημειώσεις του μαθήματος θα πρέπει να έχετε 
εγγραφεί στο eclass του μαθήματος. 
 
Καλή επιτυχία! 
 

Η διδάσκουσα, 
Ίριδα Τσεβρένη 

 


