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• Η Πορεία Εργασίας της τάξης σχεδιάζεται 
αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Σχεδιασμού 
της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής της σχολικής μονάδας. 

• Η Πορεία Εργασίας της τάξης σχεδιάζεται από 
τον εκπαιδευτικό που διδάσκει το μάθημα της 
ΠΕ/ΕΑΑ, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους 
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα στην 
τάξη. 
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• Η διάρκεια της Πορείας Εργασίας της τάξης 
εξαρτάται από το χρονικό διάστημα που 
απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων που 
επιλέγονται κάθε φορά (χρονιαία, μηνιαία, 
τριμηνιαία, δεκαπενθήμερη). 

 

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Νοέμβριος  2012



• Επιλέγονται κάθε φορά στόχοι από την ΑΠΕΠ, που 
μπορούν να υλοποιηθούν από τη συγκεκριμένη τάξη. 
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• Ο κάθε εκπαιδευτικός ανάλογα με τους στόχους που έχει 
επιλέξει να υλοποιήσει στα πλαίσια της Αειφόρου-
Περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής 
μονάδας, επιλέγει και μέρος των επιδιωκόμενων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων από τις ενότητες του ΑΠ που επιλέγει να 
εξετάσει για  να συμβάλει, έτσι, με την τάξη του στην 
υλοποίηση της αειφόρου εκπαιδευτικής πολιτικής του 
σχολείου του.  

• Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να κινηθεί οριζόντια και 
κατακόρυφα στον Πίνακα Επιδιωκόμενων Μαθησιακών 
Αποτελεσμάτων κάθε Ενότητας, ανάλογα με τις ανάγκες και 
τις ιδιαιτερότητες, των μαθητών του ή της σχολικής μονάδας 
στην οποία ανήκει.  
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• Η υλοποίηση της Αειφόρου-Περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής της σχολικής μονάδας, αναμένεται να επιτευχθεί 
μέσα από τα διάφορα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε 
τάξη. 

• Διευκρινίζεται ωστόσο, πως στόχοι της Αειφόρου-
Περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής 
μονάδας, θα υλοποιούνται διαθεματικά με την αξιοποίηση 
Ενοτήτων από τα διάφορα μαθήματα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη του περιβαλλοντικού 
ζητήματος του σχολείου χωρίς να αλλοιώνεται η ύλη ή το 
περιεχόμενο του κάθε μαθήματος και χωρίς να επιβαρύνεται 
ο διδακτικός χρόνος των παιδιών με επιπρόσθετες 
δραστηριότητες. 
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• Πεδίο μελέτης είναι ο οποιοσδήποτε χώρος μπορεί 
να αποτελέσει μέσο άντλησης στοιχείων και 
πληροφοριών για το ζήτημα που διερευνάται (π.χ. 
σχολική αυλή, περιβαλλοντικό μονοπάτι, μουσείο, 
υπεραγορά, πλατεία, οικισμός, λίμνη, πάρκο, 
δρόμος, πεζοδρόμιο κ.λπ.). 

• Αναφέρονται οι φορείς, υπηρεσίες, οργανισμοί που 
συμβάλλουν στη μελέτη του ζητήματος.  
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• Η Πορεία Εργασίας των τάξεων φυλάγεται στο 
φάκελο της ΠΕ/ΕΑΑ, που βρίσκεται στο σχολείο για 
σκοπούς ενημέρωσης, καθοδήγησης και βοήθειας 
των εκπαιδευτικών. 
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