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 Το πρόγραμμα σπουδών της ΠΕ/ΕΑΑ στηρίζεται στο σχεδιασμό της 
Αειφόρου-Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής πολιτικής του σχολείου. 
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1ο Βήμα: Αρχική διερεύνηση ζητημάτων 

 

• Η Αειφόρος-Περιβαλλοντική εκπαιδευτική πολιτική της 
σχολικής μονάδας, αρχίζει να σχεδιάζεται με την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς και ο σχεδιασμός της ολοκληρώνεται μέχρι τα 
μέσα –τέλη Οκτωβρίου.  

 
• Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, γίνεται μια αρχική διερεύνηση 

ζητημάτων που θα μπορούσαν να μελετηθούν και εντοπίζονται 
περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν τη Σχολική μονάδα 
ή την κοινότητα/πόλη στην οποία βρίσκεται. 
 

Πώς μπορεί να αρχίσει η 
διερεύνηση ζητημάτων; 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 



Πώς μπορεί να αρχίσει                                            
η διερεύνηση ζητημάτων; 

• Με καταιγισμό ιδεών-οργανόγραμμα-εννοιολογικό χάρτη. 

• Με επισκόπηση περιβάλλοντος-μελέτη πεδίου. 

• Με διερεύνηση στάσεων, αντιλήψεων. 

• Με σειρά από φωτογραφίες. 

• Με σειρά από προβληματισμούς. 

• Με παραμύθια. 

• Με αξιοποίηση άρθρων από τοπικές εφημερίδες. 

• Με αξιοποίηση βίντεο ή διαφημίσεων. 

 

 

 

1ο Βήμα 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 



Περιβάλλον 

ζώα 

φυτά 

δέντρα 

λουλούδια 

άνεμος 

νερό 

έδαφος 

θάλασσα 

σπίτια 

αυτοκίνητα 

δρόμοι 

άνθρωποι 

αντικείμενα 

ποτάμια πουλιά 

ψάρια 

βουνά 

δάσος 
ήλιος 

ατμόσφαιρα 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 
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Περιβάλλον 

Φυσικό Ανθρωπογενές 

Δομημένο Ανθρώπινες 
σχέσεις 

πολιτισμός νερό 

αέρας 

αλληλοεπηρεάζονται 

Πανίδα Χλωρίδα 

έδαφος 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 
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Το περιβάλλον του σχολείου μας: Ανθρωπογενές 

παιδιά 

δάσκαλοι 

αγόρια κορίτσια 

άντρες γυναίκες 

Κύπριοι μετανάστες 

Σχολικό 
κτίριο 

αυλή 

Τέρματα ποδοσφαίρου, 
καλάθια καλαθόσφαιρας 

Κάλαθοι 
αχρήστων 

γλάστρες 

πινακίδες 

περίφραξη 

παγκάκια 

βρύσες 

Φυσικό 

δέντρα 

θάμνοι 

πουλιά 

έντομα χώμα 

χαλίκι 

άμμος 

Φυτά σε 
γλάστρες 

αέρας 

νερό 

λουλούδια 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 
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Ποια στοιχεία από το φυσικό ή ανθρωπογενές 
περιβάλλον του σχολείου μου, της γειτονιάς 

μου, της  πόλης μου μπορούν να βελτιωθούν με 
γνώμονα την αειφορία ; 

καταγράφω 

φωτογραφίζω 

βιντεογραφώ 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 
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Χρήση ερωτηματολογίου ή  οργάνωση συνεντεύξεων 
(σε γονείς και μαθητές) για συγκέντρωση πληροφοριών 

και διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων για βασικά 
θέματα που αφορούν το περιβάλλον του σχολείου της 
γειτονιάς ή της πόλης τους, που παρουσιάζει κάποια 

προβλήματα ή χρειάζεται βελτίωση.  

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 



Παρατήρησε με 
προσοχή τις 

φωτογραφίες                                                                
που ακολουθούν 
και προσπάθησε : 
α)να εντοπίσεις το 

περιβαλλοντικό 
πρόβλημα που 

κρύβεται πίσω από 
αυτές β)συζήτησε 
στην ομάδα σου 

πώς αυτό το 
περιβαλλοντικό 

πρόβλημα 
επηρεάζει ή μπορεί 

να επηρεάσει τη 
ζωή στον πλανήτη 

μας σήμερα και στο 
μέλλον. 

Προβληματισμός: 
Αντιμετωπίζει το σχολείο,  η γειτονιά , η πόλη, η 

χώρα μας περιβαλλοντικά προβλήματα;  
Αν ναι, ποια είναι αυτά; Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 
Σεπτέμβριος 2012 



Απλές καθημερινές μας συνήθειες και η σχέση τους με το περιβάλλον… 

Μια οικογένεια ψωνίζει… 

Δημιουργία 
απορριμμάτων 

Πολλές συσκευασίες που 
δεν ανακυκλώνονται 

Αγορά αχρείαστων 
προϊόντων 

υπερκατανάλωση 

Παραγωγή καινούργιων προϊόντων 

Αγορά 
εισαγόμενων 

προϊόντων 

Κατανάλωση 
ενέργειας 

Μείωση τοπικών 
προϊόντων 

Χτίζουμε το σπίτι μας… 

Δημιουργία 
οικοπέδων 

Αύξηση 
κατοικιών 

Κατανάλωση 
υλικών από τη 

φύση 

Πυκνοκατοικημένες 
περιοχές 

Κατανάλωση 
ενέργειας 

Θόρυβος  

Κυκλοφορούμε με το 
αυτοκίνητό μας … 

Κυκλοφοριακή 
συμφόρηση 

ηχορύπανση 

Ρύπανση 
ατμόσφαιρας 

Κατανάλωση 
ενέργειας 

Κατασκευή 
και άλλων 
δρόμων 

Έλλειψη χώρων 
στάθμευσης 

Προβληματισμός: Ποιο από 
αυτά τα προβλήματα μας 
επηρεάζει πιο πολύ; Ποιο 
επηρεάζει το σχολείο μας; 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 



Αποτελεί μέσο για ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος και είναι μια μορφή 
αφόρμησης για  συζήτηση και επιλογή του ζητήματος μελέτης 
της σχολικής μονάδας. 

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/p
erivallontiki_ekpaidefsi/proteinomena_vivlia.h
tml 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/perivallontiki_ekpaidefsi/proteinomena_vivlia.html


Ομάδα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο Κύπρου, 
Σεπτέμβριος 2012 



2ο Βήμα: Επιλογή ζητήματος 
 

 Τα πιθανά ζητήματα που έχουν προκύψει από την αρχική 
διερεύνηση, εξετάζονται σε συνεδρία του προσωπικού και 
αποφασίζεται το ζήτημα το οποίο θα μελετηθεί την τρέχουσα 
σχολική χρονιά.  

 Παράδειγμα: 

 Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή του Σχολείου μας και 
γενικότερα στην Λεμεσό.  

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 



3Ο Βήμα: Διατύπωση σκοπού και στόχων 
 

Σκοπός: Η διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν το κυκλοφορικό πρόβλημα στην περιοχή του 
Λανίτειου  Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού, η εξέταση των επιπτώσεών του στην ποιότητα ζωής μας και η 
μελέτη τρόπων, η διατύπωση εισηγήσεων και η ανάληψη δράσεων για  περιορισμό και αντιμετώπισή 
του.  

Επιμέρους επιδιωκόμενοι στόχοι για την αειφόρο περιβαλλοντική εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου:  
Οι στόχοι πρέπει να αφορούν και να ανταποκρίνονται σε όλα τα επίπεδα στόχων της ΠΕ: 
Για μαθητές/τριες: 
Γνώσεων: 
•Να διερευνήσουν τις αιτίες που προκαλούν κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή του Σχολείου και γενικότερα στη 
Λεμεσό. 
Ευαισθητοποίησης-συνειδητοποίησης: 
•Να συνειδητοποιήσουν πως το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι αποτέλεσμα του σύγχρονου τρόπου ζωής. 
Δεξιοτήτων: 
•Να συλλέξουν και να αξιολογήσουν πληροφορίες για την ανάπτυξη της περιοχής του Σχολείου και για τη δημιουργία 
του κυκλοφοριακού προβλήματος. 
Στάσεων: 
•Να υιοθετήσουν στάση ενσυνείδητου πολίτη που επιλέγει εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης και περιορίζει τη χρήση 
μηχανοκίνητων οχημάτων για τις μετακινήσεις του. 
Συμμετοχής και δράσης: 
•Να εισηγηθούν τρόπους αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος στην περιοχή του Σχολείου και γενικότερα 
της Λεμεσού. 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 



4ο Βήμα: Καθορισμός επιδιωκόμενων αλλαγών                     για 
σχολείο και κοινότητα 

 
• Τι επιδιώκεται μέσα από το πρόγραμμα αυτό να πετύχετε για το 

σχολείο σας και την κοινότητά σας;                              

Α) Σχολείο 

• Παιδαγωγικό πλαίσιο: 

• Αναφέρονται οι αλλαγές που θα κάνει το σχολείο για να εφαρμόσει 
αποτελεσματικά το πρόγραμμα σπουδών της ΠΕ/ΕΑΑ και οι παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις και διδακτικές στρατηγικές της ΠΕ/ΕΑΑ που θα αξιοποιηθούν στη 
διαδικασία  διερεύνησης του ζητήματος που έχει επιλεγεί. 

π.χ. θα εφαρμοστεί η διδακτική τεχνική των ιστοεξερευνήσεων για άντληση 
πληροφοριών σχετικών με το υπό μελέτη ζήτημα, θα οργανωθούν μελέτες 
πεδίου στη σχολική αυλή, στη γειτονιά, στο πάρκο της κοινότητας για συλλογή 
και άντληση δεδομένων σχετικών με το υπό μελέτη ζήτημα.  

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 



• Οργανωσιακό/τεχνητό πλαίσιο 

• Αναφέρονται ενέργειες που σχετίζονται με την προώθηση μέσα στο σχολείο 
συγκεκριμένων μέτρων και αλλαγών οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν 
εργαλεία μάθησης, μετατρέποντας, σταδιακά αλλά συστηματικά, το σχολείο ως 
βασικό χώρο μάθησης και εκπαίδευσης για τα ζητήματα του περιβάλλοντος και 
της αειφόρου ανάπτυξης που μελετούνται. 

•  Π.χ. εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης, δημιουργία βοτανικού κήπου και 
λαχανόκηπου, δημιουργία φωλιών για τα πουλιά, λιπασματοποίηση, 
δημιουργία ποδηλατοστάσιου, οργάνωση καταστήματος ανταλλαγής ρούχων, 
βιβλίων και παιχνιδιών, κ.ά). Επίσης, στο βαθμό που είναι δυνατό, 
εξασφαλίζονται χορηγίες ή ακόμα και υλικά στήριξης για προώθηση 
συγκεκριμένων ενεργειών στο σχολείο που να το προσανατολίζουν προς την 
κατεύθυνση της αειφορίας.  

 

4ο Βήμα: Καθορισμός επιδιωκόμενων αλλαγών                     
για σχολείο και κοινότητα 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 



Δημιουργία ποδηλατοστάσιου για ασφαλή 
φύλαξη των ποδηλάτων στη σχολική αυλή. 

Δημιουργία χώρου στάθμευσης  
στα δυτικά του σχολείου. 

Δημιουργία κινητής βιβλιοθήκης 
με χρήσιμα βιβλία και άλλο υλικό 
που μπορούσε να βοηθήσει στη 

μελέτη του ζητήματος. 

Οργάνωση 
παιχνιδιών και 
ημερίδων στην 
αυλή με στόχο 

τη βελτίωση 
διακίνησης 
πεζών και 

ποδηλατιστών. 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 



Δημιουργία καταστήματος 
ανταλλαγής ειδών ένδυσης, 

βιβλίων και παιχνιδιών. 

Δημιουργία παιχνιδιών στην 
αυλή του σχολείου. 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 



Δημιουργία 
λαχανόκηπου 

Διαδικασία 
λιπασματοποίησης 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 



Δημιουργία λαχανόκηπου Δημιουργία χώρου συγκέντρωσης 
μεταχειρισμένων ρούχων και 

παιχνιδιών 

Δημιουργία θερμοκηπίου 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 



• Κοινωνικό πλαίσιο  

• Αναφέρονται τα δίκτυα συνεργασίας που θα αναπτυχθούν και θα 
καθιερωθούν με την τοπική κοινότητα, τους τοπικούς πληθυσμούς, τους 
φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες που μπορούν να συμβάλουν στην 
αποτελεσματικότερη μελέτη των θεμάτων του περιβάλλοντος και της 
αειφόρου ανάπτυξης της σχολικής μονάδας, με στόχο την αλλαγή και τη 
διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας σε ότι αφορά τα ζητήματα του 
περιβάλλοντος και της αειφορίας. 

•  Π.χ. συνεργασία με το Τμήμα Δασών για εμπλουτισμό του σχολικού 
κήπου, συνεργασία με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και έργων για 
συζήτηση από κοινού τρόπων βελτίωσης του ποδηλατικού δικτύου στη 
γειτονιά τους, συνεργασία με την αστυνομία για ασφαλή μετάβαση των 
μαθητών/τριών στο σχολείο,  συνεργασία με τοπικές εφημερίδες για 
προώθηση των εισηγήσεων των μαθητών για το θέμα που εξετάζουν.  

 

4ο Βήμα: Καθορισμός επιδιωκόμενων αλλαγών                     
για σχολείο και κοινότητα 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 



Οργάνωση διαλέξεων 
και ποδηλατικού 

γύρου με τη βοήθεια 
και τη συνεργασία της 

Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Λεμεσού 
και λειτουργών του 
Τμήματος Τροχαίας. Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 
Σεπτέμβριος 2012 



• Τι επιδιώκεται μέσα από το πρόγραμμα αυτό να πετύχετε για το σχολείο σας 
και την κοινότητά σας;  

Β) Κοινότητα: 
• Αναφέρεται πώς θα αξιοποιηθεί το περιβάλλον της κοινότητας, στη βάση του 

ζητήματος της ΑΠΕΠ του σχολείου, ως εκπαιδευτικό εργαλείο για το 
σχεδιασμό και εφαρμογή ποικίλων μαθησιακών δραστηριοτήτων, αλλά και 
παρεμβάσεων σε αυτήν για βελτίωση της κατάστασης, έστω και στο ελάχιστο.  

• Π.χ. θα αξιοποιηθεί  ο χώρος της Α΄ Δημοτικής Αγοράς για διοργάνωση 
εκδηλώσεων που θα στοχεύουν στην προσέλκυση τουριστών, αξιοποίηση των 
πηγών που διαθέτει το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Λεμεσού για άντληση 
πληροφοριών και δεδομένων για την ανάπτυξη της πόλης, οργάνωση 
επισκέψεων σε τοπικές βιοτεχνίες για γνωριμία με τον παραδοσιακό τρόπο 
παρασκευής παστελιού). Επίσης, οι στόχοι που αφορούν την κοινότητα είναι 
σημαντικό να αφορούν και σε παρεμβάσεις ή άλλες πρωτοβουλίες του 
σχολείου που θα αναπτυχθούν μέσα στην κοινότητα (ανάληψη από κοινού με 
τις τοπικές αρχές μιας εκστρατείας διαφώτισης των κατοίκων της κοινότητας 
για τη μείωση των απορριμμάτων, ανάληψη εθελοντικής δράσης με τους 
κατοίκους της κοινότητας και την τοπική αυτοδιοίκηση για την καθαριότητα 
και τη φροντίδα του πάρκου της περιοχής τους). 

 

4ο Βήμα: Καθορισμός επιδιωκόμενων αλλαγών                     
για σχολείο και κοινότητα 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 



Επιδιόρθωση 
των 

πεζοδρομίων 
στην είσοδο του 
σχολείου και στη 

γύρω περιοχή, 
από το Δήμο 

Λεμεσού 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 



Έκδοση εφημερίδας με θέμα το 
κυκλοφοριακό πρόβλημα και τους 

εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης σε 
Κύπρο και Ευρώπη- Διανομή της 
εφημερίδας σε μαθητές, γονείς, 

κατοίκους της περιοχής και άλλους 
φορείς, με στόχο την ενημέρωση και 

την ευαισθητοποίηση. 
Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 
Σεπτέμβριος 2012 



5Ο Βήμα: Εντοπισμός Θεματικών Ενοτήτων από ΑΠ 
 

• Θεματική ενότητα/ες του Αναλυτικού Προγράμματος στην οποία εμπίπτει το 
πρόβλημα/ζήτημα διερεύνησης: 

 Μέσα μεταφοράς 

 Αστική Ανάπτυξη 

 Ενέργεια 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών της ΠΕ/ΕΑΑ οργανώθηκε σε 12 θεματικές ενότητες οι οποίες 
αφορούν σε θέματα παγκόσμιου, περιφερειακού και εθνικού ενδιαφέροντος και συνιστούν 
τα κύρια περιβαλλοντικά ζητήματα και ζητήματα της αειφόρου ανάπτυξης.   

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΦΤΩΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

ΔΑΣΟΣ 
 

ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 



Οι Θεματικές Ενότητες περιλαμβάνουν: 

 Βασικές έννοιες και λεξιλόγιο που σχετίζονται με το κάθε ζήτημα. 

 

 Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, ανά επίπεδο, που διαφοροποιούνται 
ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και δομούνται ως εξής: 

 1ο επίπεδο: το τοπικό (Α’-Β’ τάξη), «Το σχολείο μας/η Γειτονιά μας/ η Κοινότητά μας» 

 2ο επίπεδο: το εθνικό (Γ’-Δ’ τάξη), «Η Κοινότητά μας/η πόλη μας/η χώρα μας» 

 3ο επίπεδο: το παγκόσμιο (Ε’-Στ’ τάξη), «Η χώρα μας/ο κόσμος μας» 

 

 Τις διασυνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις άλλες θεματικές ενότητες, καθορισμένες 
ανά επίπεδο. Οι διασυνδέσεις των μαθησιακών επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων που 
παρουσιάζονται δεν αποκλείουν από τον εκπαιδευτικό να εντοπίσει και να εξετάσει 
διασυνδέσεις μαθησιακών αποτελεσμάτων που δεν σημειώνονται στον οδηγό. 

 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ:                       

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:  

Αρ. Μαθητών/τριών:  

Αρ. Εκπαιδευτικών: 

Συνδετικός Εκπαιδευτικός: 

 

-Ζητήματα και προβλήματα που προκύπτουν σε σχέση με το σχολείο και την περιοχή στην οποία αυτό βρίσκεται                                                                                                   
(αυτά που έχουν προκύψει από την αρχική διερεύνηση): 

-Ζήτημα/Πρόβλημα στο οποίο θα δοθεί έμφαση κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά:  

-Γιατί επιλέγηκε το συγκεκριμένο θέμα και πώς συνδέεται με το τοπικό σας πλαίσιο; 

-Σκοπός:  

-Επιμέρους επιδιωκόμενοι στόχοι για την αειφόρο περιβαλλοντική εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου:  

Οι στόχοι πρέπει να αφορούν και να ανταποκρίνονται σε όλα τα επίπεδα στόχων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης                                                                                         
(Γνώσεων, Ευαισθητοποίησης-συνειδητοποίησης, Δεξιοτήτων, Στάσεων, Συμμετοχής και δράσης): 

Για μαθητές/τριες: 

 

-Τι επιδιώκεται μέσα από το πρόγραμμα αυτό να πετύχετε για το σχολείο σας και την κοινότητά σας;  

Α) Σχολείο (παιδαγωγικό, οργανωσιακό/τεχνητό, κοινωνικό πλαίσιο): 

Β) Κοινότητα: 

 

-Θεματική/ές ενότητα/ες του Αναλυτικού Προγράμματος στην οποία/στις οποίες εμπίπτει το πρόβλημα/ζήτημα διερεύνησης: 

 

 

 

 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 



6ο Βήμα: Σχεδιασμός                                                    
Πορείας Εργασίας της τάξης 

 
• Διάρκεια: δεκαπενθήμερη, μηνιαία, τριμηνιαία, χρονιαία- όποιος 

τρόπος εξυπηρετεί καλύτερα τον κάθε εκπαιδευτικό. 

• Περιλαμβάνει: 

 Στόχοι της ΑΠΕΠ που θα υλοποιηθούν 

 Επιλογή επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων από τις 
ενότητες, στις οποίες εμπίπτει το ζήτημα 

 Διάχυση στα διάφορα μαθήματα-αξιοποίηση ενοτήτων από τα 
άλλα μαθήματα 

 Ενδεικτικές δραστηριότητες που θα οργανωθούν 

 Πεδία μελέτης και φορείς που θα αξιοποιηθούν 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

Σεπτέμβριος 2012 



  

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ  

Τάξη: ………………………….Εκπαιδευτικός:………………………………………………………………  

Χρονική διάρκεια:……………………………………………………………………  

 

Στόχοι της ΑΠΕΠ που θα υλοποιηθούν: 

 

•Επιλογή επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων από τις θεματικές 
ενότητες, στις οποίες εμπίπτει το ζήτημα: 

 

•Διάχυση στα διάφορα μαθήματα-αξιοποίηση ενοτήτων από τα άλλα 
μαθήματα: 
 
 

Ενδεικτικές δραστηριότητες που θα οργανωθούν: 

Πεδία μελέτης και φορείς που θα αξιοποιηθούν:  

 
Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 
Σεπτέμβριος 2012 



Εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που 
τέθηκαν στα πλαίσια  της ΑΠΕΠ της σχολικής μονάδας 

• Η εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που 
τέθηκαν στα πλαίσια της ΑΠΕΠ της σχολικής μονάδας, 
προτείνεται όπως γίνεται και πάλι σε συνεδρία του 
προσωπικού, στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 

1ο Βήμα 2ο Βήμα 

Αυτοαξιολόγηση 
της κάθε τάξης 

Εκτίμηση του 
βαθμού επίτευξης 

των στόχων της 
ΑΠΕΠ της σχολικής 

μονάδας 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 
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1ο Βήμα: Αυτοαξιολόγηση της κάθε τάξης 

• Ποιοι στόχοι της αειφόρου περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής του σχολείου έχουν καλυφθεί (για μαθητές, σχολείο, 
κοινότητα); 

 

• Εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που τέθηκαν στα 
πλαίσια της ΑΠΕΠ σε παιδαγωγικό-μαθησιακό, κοινωνικό, 
οργανωσιακό επίπεδο. 

 

• Διερεύνηση ζητημάτων, διάγνωση αναγκών και καθορισμός 
θεμάτων μελέτης για την επόμενη σχολική χρονιά. 

 
Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 
Σεπτέμβριος 2012 
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2ο Βήμα: Εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των 
στόχων της ΑΠΕΠ της σχολικής μονάδας 

 

• Άξονες που έχουν επιτευχθεί σε σχέση με τα 
επιδιωκόμενα. 

 

• Επιπρόσθετοι άξονες του ζητήματος που θα 
μπορούσαν να μελετηθούν/ άλλα ζητήματα 
διερεύνησης για την επόμενη σχολική χρονιά. 
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Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 
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