
Παρουσίαση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών 

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»



Στόχος Προγράμματος Σπουδών 

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών  δεν είναι 
μόνο να εμπλουτίσει τις γνώσεις, αλλά να 

ευαισθητοποιήσει σε θέματα περιβάλλοντος, να 
καλλιεργήσει οικολογικές αξίες και στάσεις και να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων οι οποίες θα 

καταστήσουν ενεργούς πολίτες, ικανούς να 
συμμετέχουν αποτελεσματικά σε 

φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις 



Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του 

περιεχομένου του ΠΜΣ 

Το πρόγραμμα σπουδών φέρει τα χαρακτηριστικά 
μιας μαθησιακής εμπειρίας υψηλής ποιότητας.

• Διεπιστημονικότητα -ολιστικότητα

• Προτεραιότητα στην παιδαγωγική και 
επικοινωνιακή προσέγγιση 

• Προσανατολισμός στις αξίες

• Κριτική σκέψη 

• Πολλαπλές μέθοδοι

• Συμμετοχική λήψη αποφάσεων

• Δυνατότητα εφαρμογής





Βασικές προσεγγίσεις, στη βάση των 

οποίων σχεδιάζονται τα μαθήματα

• Α. Μαθητοκεντρισμός - συμμετοχικότητα - συνεργατικότητα

• Β. Προσανατολισμός στην πράξη 

• Γ. Κριτική προσέγγιση

• Δ. Δημιουργικότητα

• Ε. Συστημική σκέψη

• Στ. Ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα – Ποικίλες πηγές 
συλλογής στοιχείων και πληροφόρησης - Αξιοποίηση των 
σύγχρονων πληροφορικών και επικοινωνιακών μέσων





Παρουσίαση μαθημάτων



Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

• Χ1. Θεωρητικό Πλαίσιο της Π.Ε.: Βασικές Αρχές και 

Έννοιες (υποχρεωτικό)

• Χ2. Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας (υποχρεωτικό) 

• Χ3. Καινοτομία – Δημιουργικότητα – Τεχνικές στην 
Εκπαίδευση στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής 
(υποχρεωτικό) 

• Χ4. Τοπικές Κοινωνίες και Προστασία Περιβάλλοντος 
στην Προοπτική της Αειφόρου Ανάπτυξης(υποχρεωτικό)

• Χ5. Εισαγωγή στις Επιστήμες Αγωγής (υποχρεωτικό 
επιλογής) 

• Χ6. Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες 
(υποχρεωτικό επιλογής) 



Μαθήματα εαρινού εξαμήνου

• Ε1. Πρακτική Άσκηση Ι: Σχεδιασμός, Υλοποίηση και 

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης σε Σχολεία (υποχρεωτικό)

• Ε2. Περιβαλλοντικά Ζητήματα στην προοπτική της 

Αειφόρου Ανάπτυξης (υποχρεωτικό) 

• E3. Δια Βίου Εκπαίδευση: Ενεργός Πολίτης και 

Προστασία Περιβάλλοντος στις Επιστήμες της Αγωγής 

(υποχρεωτικό) 

• Ε4. Πρακτική Άσκηση ΙΙ: Σχεδιασμός, Υλοποίηση και 

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης σε Φορείς και Οργανισμούς 

(υποχρεωτικό)

• Ε5. Εφαρμοσμένη Περιγραφική και Επαγωγική 

Στατιστική στις Επιστήμες της Αγωγής (υποχρεωτικό)



Υποψήφιοι

• Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι

Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή

ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της

αλλοδαπής.



Αριθμός επιτυχόντων

• Κάθε ακαδημαϊκό έτος εισάγονται στο

Π.Μ.Σ. έως σαράντα (40) μεταπτυχιακοί

φοιτητές. Πλέον του προβλεπόμενου

αριθμού των επιτυχόντων/ουσών, γίνονται

δεκτοί στο Π.Μ.Σ. ως υπεράριθμοι

πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η

υποτροφία τους είναι σχετική με το

αντικείμενο του Π.Μ.Σ.





Κατηγοριοποίηση μαθημάτων

• Υποχρεωτικά

• Υποχρεωτικά Επιλογής

(Από τα δυο (2) Υποχρεωτικά Επιλογής,

επιλέγεται μόνο το ένα, για την αναπλήρωση

ενδεχόμενων κενών των βασικών του

σπουδών. Υπάρχει, προφανώς, η δυνατότητα,

εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος/η ίδια να

παρακολουθήσει ως ακροατής/ακροάτρια και

το δεύτερο υποχρεωτικό μάθημα επιλογής)



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

• Συνολική διάρκεια σπουδών 3 εξάμηνα

• 2 εξάμηνα υποχρεωτικής παρακολούθησης 

μέχρι τον Ιούνιο και  1  εξάμηνο που 

διατίθεται  για την εκπόνηση της Μ.Δ.Ε 

(Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).

• Ωστόσο υπάρχει δυνατότητα προσαύξησης 

της φοίτησης  για άλλους 18 μήνες  για την 

συγγραφή της Μ.Δ.Ε.  



Φοίτηση -Εξετάσεις

• Η φοίτηση είναι υποχρεωτική

• Τα μαθήματα  διεξάγονται κατά κύκλους, όπου 

συμπεριλαμβάνονται και Σαββατοκύριακα και 

αργίες. 

• Η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων 
πιστοποιείται, ανάλογα με τη φύση του 
μαθήματος, με:
– τελική εξέταση στο μάθημα (προφορική ή γραπτή)

– εξετάσεις προόδου και τελική εξέταση 

– εκπόνηση φοιτητικής εργασίας (ατομικής ή ομαδικής)

– εκπόνηση φοιτητικής εργασίας και τελική εξέταση

– εκπόνηση φοιτητικής εργασίας και τελική εξέταση επ’ 
αυτής

– παρακολούθηση εφαρμογών και εκπόνηση εργασίας.





Εκπόνηση Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας (Thesis)

• Η Διατριβή έχει ερευνητικό χαρακτήρα και
αποσκοπεί στην κριτική επεξεργασία και την
πρωτότυπη σύνθεση του θέματος για τον
«εμπλουτισμό της τράπεζας της επιστημονικής
γνώσης». Οι εργασίες αυτές εκπονούνται με
υψηλές προδιαγραφές και καλύπτουν ιδιαίτερα
μεγάλο θεματικό εύρος, αναδεικνύοντας την
ποιότητα, σε συνάρτηση με την
πολυσυλλεκτικότητα των φοιτητών.



Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών

• Για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής

παρακολούθηση 10 μαθημάτων.

• Αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας

από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή



Διδάκτορες/ισσες

• Έχουν ολοκληρώσει τις διδακτορικές τους 

διατριβές 12 διδάκτορες/ισσες



ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 40 35 41 40 40 41

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 36 32 37 34 36 37

ΑΚΑ Δ.  ΕΤΗ  ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ %

2004 -2010 237 212 89,5%



ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

• Καθηγητές /τριες και λέκτορες ΤΕΠΑΕΣ 

• Καθηγητές /τριες και λέκτορες της Σχολής 

Ανθρωπιστικών επιστημών 

• Καθηγητές /τριες και λέκτορες από άλλα τμήματα 

και σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς 

και άλλων ελληνικών πανεπιστημίων 

• Ειδικοί επιστήμονες και διδάσκοντες βάσει του 

Π.Δ. (407/80) 

• Καθηγητές και ερευνητές διεθνούς κύρους από 

ξένα πανεπιστήμια



Καθηγητές και ερευνητές από ξένα 

πανεπιστήμια

• Dr. John Huckle, Southbank University, London, UK.

• Prof. Justin Dillon, King’s College, London, UK.

• Prof. Bob Stevenson, James Cook University, Australia.

• Michael Bonnet, Assistant Professor, University of Bath.

• Prof. Jean-Marc Lang. Université de Rouen/ CIVIIC

• Prof. Catherine Larrere , University Paris 1-Pantheon-

Sorbonne





Μελέτη πεδίου

• Κοιλάδα Πεταλούδων

• Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

• Κοιλάδα Αίθωνα

• Χ.Υ.Τ.Α. Ρόδου

• Ενυδρείο Ρόδου

• Αγ. Σουλάς

• Βιολογικός  Καθαρισμός Ρόδου



Εκπαιδευτικές επισκέψεις –

εκδρομές

• ΚΠΕ Καστοριάς

• Προστατευόμενη περιοχή Πρεσπών

• Προστατευόμενες Περιοχές Κρήτης –

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

• Περιβαλλοντικό Πάρκο Τήλου

• Σμύρνη



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το Π.Μ.Σ. σχεδιάζει δράσεις που αφορούν στο

περιβάλλον και στην αειφορική ανάπτυξη, σε στενή

συνεργασία με την τοπική κοινωνία, όπως την

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο Ρόδου, το Δήμο

Νισύρου, τη Μητρόπολη Ρόδου και διάφορους

τοπικούς πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς

συλλόγους



Οργάνωση επιστημονικών ημερίδων – συνεδρίων 

– επιμορφωτικών σεμιναρίων - διαλέξεων

• 26 Απριλίου 2007, Διεθνής Συνάντηση στη Ρόδο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

• 16 Μαΐου 2008, Διεθνής ημερίδα με θέμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη και Τοπικές

Κοινωνίες» που συνδιοργανώθηκε με τον Δήμο Ροδίων

• 30-31 Μαρτίου 2012, Ευρωπαϊκή ημερίδα με θέμα: «Περιβαλλοντική Ηθική» σε

συνεργασία με το ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου.

• 2-4 Ιουνίου 2013. Ρόδος. Επιστημονική Τριημερίδα «Αειφορικές Τοπικές Κοινωνίες:

Πραγματικότητα ή Ουτοπία;».

• 4 Μαρτίου 2017 «Εκπαιδευτικό Υλικό στο γνωστικό πεδίο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»:

Μονοπάτια και Ορίζοντες Αειφορίας»

• 2 Δεκεμβρίου 2021, Επιμορφωτικό Σεμινάριο για το εκπαιδευτικό προσωπικό των

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και των ΚΔΑΠ του νησιού της Ρόδου με θέμα «Σχεδιασμός,

Υλοποίηση και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων Προσχολικής Αγωγής»

• 17 Δεκεμβρίου 2021, σε συνεργασία με Περιφερειακό Συμβούλιο Αιγαίου OMEP

«Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Προσχολική Αγωγή».



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

• Συνεργασία στο πρόγραμμα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Εθνικού Μετσόβιου

Πολυτεχνείου 2007-2008.

• Συνεργασία στο πρόγραμμα «Επιλογή και προετοιμασία περιεχομένου

τηλεκπαίδευσης σε θέματα τοπικής σημασίας». Ρόδος Οκτώβριος 2008.

• Συνεργασία στο «Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή» του Τμήματος

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του

Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2009 – Ιανουαρίου 2010.

• Συνεργασία με τον Δήμο Ρόδου ("Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και

Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Ρόδου"). Επιμορφωτικό Σεμινάριο για το

εκπαιδευτικό προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και των ΚΔΑΠ του

νησιού της Ρόδου με θέμα «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση

Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων Προσχολικής Αγωγής», 2-12- 2021

• Συνεργασία με Περιφερειακό Συμβούλιο Αιγαίου OMEP «Εκπαίδευση για την

Αειφόρο Ανάπτυξη και Προσχολική Αγωγή», 17-2-2021



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

ΜΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Εκπονήθηκαν δεκάδες διπλωματικές εργασίες από 

τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες με θέματα 

τοπικού ενδιαφέροντος οι οποίες πληρούν υψηλές 

προδιαγραφές, καλύπτοντας μεγάλο θεματικό εύρος  

και καταλήγοντας σε  συγκεκριμένες αειφορικές

προτάσεις πολλές από τις οποίες αξιοποιήθηκαν από 

τους Τοπικούς Φορείς



Εκδόσεις – δημοσιεύσεις

• Έχουν παρουσιαστεί 82 εργασίες σε

επιστημονικά συνέδρια του εσωτερικού και

σε παγκόσμια συνέδρια του εξωτερικού

• Έχουν δημοσιευθεί 68 εργασίες σε

επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς

τόμους





























Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα 

του εσωτερικού και του εξωτερικού

• Facultés Universitaires de Namur

• University of Cyprus

• Klement Ohridski University of Sofia

• University of California at Los Angeles

• Macquarie University (Australia)

• METU University (Turkey)

• EGE Universitesi

• University of  Nijmegen (The Netherlands) 

• Université de Rouen.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Π.Μ.Σ.

• Αυτό - αξιολόγηση

• Εσωτερική αξιολόγηση από επιτροπή

• Εξωτερική αξιολόγηση



ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Π.Μ.Σ.
http://www.rhodes.aegean.gr/ tepaes/perivallon

http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/perivallon

