ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

Σχολή Διεθνών Σποδών Επικοινωνίας & Πολιτισμού
Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών
Σπουδών
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΟΣ
ΚΩΔ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η΄

Η ατζέντα των Η.Ε. για τη βιώσιμη ανάπτυξη: Οι
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ πολιτικές, νομικές & οικονομικές διαστάσεις των 17
στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
(δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Μάθημα ειδικού υποβάθρου, εξειδίκευσης γενικών
γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
Δυνατότητα εξετάσεων για φοιτητές ERASMUSστην
Αγγλική και Γερμανική γλώσσα
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΝΑΙ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

https://openeclass.panteion.gr/courses/TME232/

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Γενική παρουσίαση και στόχος του μαθήματος
Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και 169 υποστόχοι στους οποίους εξειδικεύονται
υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 70ης ΓΣ των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.
Πρόκειται για μια συνολική παγκόσμια προσπάθεια με ορίζοντα το 2030, στη βάση της
κοινής, αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης των κρατών της διεθνούς κοινότητας. Αφορά
τόσο τις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι
διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες και τα επίπεδα ανάπτυξης. Η Ατζέντα 2030 προωθεί
την ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης – κοινωνική,
περιβαλλοντική και οικονομική – σε όλες τις τομεακές πολιτικές, προάγοντας παράλληλα τη
διασύνδεση και τη συνοχή των σχετικών με τους Στόχους πολιτικών και νομοθετικών
πλαισίων Αποσκοπεί επίσης στο να συμβάλλει στην υλοποίηση των ήδη υπαρχουσών
διεθνών και περιφερειακών ρυθμίσεων.
Αντικείμενο του μαθήματος συνιστά η εξέταση του περιεχομένου και της υλοποίησης των
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, υπό το πρίσμα των πολιτικών, νομικών και οικονομικών
πτυχών τους, σε συνδυασμό με τη διακυβέρνηση σε διεθνές, περιφερειακό (ευρωπαϊκό)
και εθνικό επίπεδο. Ζητούμενο αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών με
την έννοια και τα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς επίσης και η γνώση και η
κατανόηση των απαιτήσεων και προϋποθέσεων, αλλά επίσης, και των διαδικασιών, των
μέσων και των εργαλείων κ.λπ. που αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο πεδίο τόσο σε διεθνές
όσο και σε περιφερειακό και εν προκειμένω ενωσιακό επίπεδο. Υπογραμμίζεται
συγχρόνως η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των 17 Στόχων μέσω
οικονομικών εργαλείων και δεικτών ώστε να επιτευχθεί η αποτίμησή τους ανά περιόδους
αλλά και ανά στόχο (εκπαίδευση, κλιματική δράση, βιομηχανία, καινοτομία, υποδομές
κ.λπ). Επίσης, παρουσιάζονται στρατηγικές επιλογές και περιεχόμενα πολιτικής, όπως
προκύπτουν στη βάση ενός ευρύτερου σχεδιασμού, επιμέρους σχεδιασμών και
προγραμματικών πλαισίων, αλλά και τα ζητήματα της διακυβέρνησης σχετικά. Τέλος
εξετάζεται η υλοποίηση των ΣΒΑ στην Ελλάδα και οι προοπτικές που διανοίγονται σχετικά.
Τα παραπάνω παρουσιάζονται και αναλύονται στο πλαίσιο του μαθήματος μέσα από μια
σύνθετη προσέγγιση από τη σκοπιά του δικαίου, της πολιτικής και της διακυβέρνησης, που
φωτίζουν τις διαφορετικές πτυχές των προσπαθειών στο συγκεκριμένο πεδίο και
επιδιώκουν συμπληρωματικές αναγνώσεις μια ιδιαίτερης πραγματικότητας. Η
διεπιστημονική αυτή προσέγγιση προσιδιάζει προφανώς στο αντικείμενο του μαθήματος,
είναι όμως επίσης χρήσιμη για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των τριών
πυλώνων (οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού) στα διάφορα επίπεδα
διακυβέρνησης (από το διεθνές έως το τοπικό).
Παρότι καλύπτεται ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων που συνδέονται με αντικείμενο, δεν
επιχειρείται μια εξαντλητική ανάλυση και εμβάθυνση σε όλα τα επιμέρους πεδία και η
εξέταση όλων των συναφών ζητημάτων. Αυτό θα υπερέβαινε προφανώς τις δυνατότητες,
αλλά και τη στόχευση του μαθήματος. Η προσπάθεια επικεντρώνεται σε μια συστηματική
εξέταση βασικών εννοιών και στοιχείων, ενώ πραγματοποιούνται και συζητούνται
αναφορές σε επίκαιρες εξελίξεις, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Στο μάθημα προσκαλούνται επίσης experts/practitioners, οι οποίοι θα μεταφέρουν τη
γνώση και εμπειρία τους και θα συνεισφέρουν στους στόχους του μαθήματος.
Σημασία του μαθήματος
Το μάθημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια σειρά από λόγους. Αναφέρονται
ενδεικτικά:
 Η αξία της επιστημονικής ενασχόλησης με τα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης,
λόγω του γενικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν.

(3)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα πραγματοποιείται στη βάση επιμέρους θεματικών ενοτήτων για τα παραπάνω
ζητήματα. Οι ενότητες συνδέονται άρρηκτα και λειτουργικά μεταξύ τους, εξυπηρετώντας
τους στόχους που τίθενται. Παρατίθενται ενδεικτικά, προκειμένου να οριοθετήσουν το
πεδίο και το αντικείμενο/περιεχόμενο του μαθήματος:
1. Εισαγωγή - Βιώσιμη ανάπτυξη: Εννοιολογικές προσεγγίσεις.
2. Πραγματικά ζητήματα: Αναγκαιότητες και επιλογές – Πρότυπα, συμπεριφορές και
τάσεις.
3. Ιστορική εξέλιξη: Από την Έκθεση Brundtland στην υιοθέτηση της Agenda 2030.
4. Agenda 2030: Βασικές κατευθύνσεις και περιεχόμενα.
5. Η νομική κατοχύρωση της βιώσιμης ανάπτυξης σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό
επίπεδο και η νομική διάσταση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.
6. Οικονομική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης
7. Ανάλυση επιλεγμένων στόχων:
 Ο Στόχος 5 για την ισότητα φύλων σε συνδυασμό με το οικονομικό όφελος
και διασύνδεση με το Στόχο 1 σχετικά με τη Μηδενική φτώχεια.
 Ο Στόχος 6 για τη διασφάλιση πρόσβασης στο νερό και σε συνθήκες υγιεινής
– Σύνδεση με το δικαίωμα στο νερό και τις σχετικές εξελίξεις σε διεθνές και
ενωσιακό επίπεδο.
 Ο Στόχος 8 για την αξιοπρεπή εργασία και την οικονομική ανάπτυξη σε
συνδυασμό με το Στόχο 12 για την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
προϊόντων και υπηρεσιών.
 Ο Στόχος 11 για τις βιώσιμες πόλεις υπό το πρίσμα και των σχετικών
πρωτοβουλιών σε διεθνές και ενωσιακό επίπεδο για τις βιώσιμες πόλεις, σε
συνδυασμό και με τον στόχο 9 για τις ανθεκτικές υποδομές.
 Ο Στόχος 12 για την επίτευξη βιώσιμων προτύπων παραγωγής και
κατανάλωσης και ο Στόχος 9 για την βιομηχανία και την καινοτομία.
 Ο Στόχος 13 για την κλιματική δράση, σε συνδυασμό και με τον στόχο 7 για
την πρόσβαση σε καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια.
 Ο Στόχος 14 για τη ζωή στο νερό και Ο Στόχος 15 για τη ζωή στη στεριά.
 Ο Στόχος 16 – Ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου και ισχυροί θεσμοί για
την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.
 Ο στόχος 17 «Συνεργασία για τους Στόχους».
8. Η χρηματοδότηση και τα εργαλεία αξιοποίησης για την εφαρμογή/υλοποίηση των
17 Στόχων.
9. Οικονομική αποτίμηση της εφαρμογής των 17 Στόχων του ΟΗΕ. Εργαλεία και
δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.
10. Η υλοποίηση των ΣΒΑ στην Ελλάδα.
(3) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

Πρόσωπο με πρόσωπο
Το μάθημα πραγματοποιείται στη βάση διαλέξεων με
χρήση παρουσιάσεων PowerPoint, οι οποίες
αναρτώνται εν συνεχεία στην πλατφόρμα του
Πανεπιστημίου open eclass και είναι προσβάσιμες στις
φοιτήτριες και τους φοιτητές κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου.
Πέραν της προσωπικής επικοινωνίας στο πλαίσιο των

εβδομαδιαίων παραδόσεων, η επικοινωνία με τις
φοιτήτριες και τους φοιτητές για διευκρινίσεις σχετικά
με το μάθημα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, καθώς επίσης μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του Πανεπιστημίου open eclass.
Ακόμη, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές έχουν τη
δυνατότητα να αναζητήσουν τους διδάσκοντες κατά
τις ώρες υποδοχής φοιτητών.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Φόρτος
ΕργασίαςΕξαμήνου

Παρακολούθηση
39 ώρες
διαλέξεων και συζήτηση
εντός αίθουσας
Προετοιμασία των
39 ώρες
παραδόσεων, μελέτη
βασικού εγχειριδίου και
προτεινόμενης
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
βιβλιογραφίας
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
Μη καθοδηγούμενη
102 ώρες
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα
με τις αρχές του ECTS
μελέτη, εκπόνηση
εργασίας και
προετοιμασία για
εξετάσεις
Σύνολο Μαθήματος
180 ώρες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με την διαδικασία
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
της γραπτής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, εξετάζονται τόσο σε ζητήματα θεωρίας όσο και
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία πρακτικής εφαρμογής
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση
βιβλίων και σημειώσεων, στη βάση ερωτήσεων που οι
φοιτήτριες και οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

Οι φοιτητές ERASMUS εξετάζονται επίσης γραπτά, στη
γλώσσα που επιλέγουν από τις προσφερόμενες
δυνατότητες επιλογής.
Σημειώνεται ότι ο τρόπος εξέτασης αναγράφεται
αναλυτικά στο syllabus του μαθήματος, το οποίο
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην αρχή
του εξαμήνου.
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