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Πρόγραμμα Ενημέρωσης  
εκπαιδευτικών για INDUCTION 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  



Η Π.Ε.-Ε.Α.Α., εισάγεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
από την Α΄-Στ΄ τάξη: 

 με δύο διδακτικές περιόδους από την Α΄-Δ΄ τάξη 
στο πλαίσιο του μαθήματος Αγωγής Ζωής.  

 ως ξεχωριστό αντικείμενο στην Ε΄-Στ΄ τάξη με μία 
διδακτική περίοδο.  

 

Το μάθημα Αγωγής Ζωής αφορά την εφαρμογή δύο 
προγραμμάτων σπουδών:    

της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-Εκπαίδευσης για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη.  

της Αγωγής Υγείας. 
 
 

 

Η  ΠΕ/ΕΑΑ στο Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 



Η  ΠΕ/ΕΑΑ στο Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

 Η οργάνωση του διδακτικού χρόνου από την Α΄-Δ΄ 
τάξη πρέπει να γίνεται με τρόπο που να επιτρέπει 
την ισότιμη εφαρμογή και των δύο προγραμμάτων 
σπουδών. 

 Το αντικείμενο της Π.Ε.-Ε.Α.Α., συστήνεται όπως το 
αναλαμβάνει ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός κάθε 
τμήματος.  

 Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ο 
εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο 
αντικείμενο συνεργάζεται με τον υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό της τάξης για την οργάνωση της 
πορείας εφαρμογής του αντικειμένου στην τάξη. 

 



 Όλα τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(π.χ. Οικολογικά Σχολεία, Σποράκι, Νέοι Δημοσιογράφοι 
για το Περιβάλλον, μαθαίνω για τα Δάση κά) 
ενσωματώνονται στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα της 
ΠΕ/ΕΑΑ. 

  Εάν κάποιο σχολείο θέλει να δηλώσει συμμετοχή σε 
κάποιο περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
δικαιούται να το πράξει, δεδομένου ότι οι θεματικές 
ενότητες που εξετάζει για τη μελέτη του ζητήματος 
διερεύνησης του σχολείου, συγκλίνουν με τα θέματα 
του συγκεκριμένου περιβαλλοντικού προγράμματος 
που αιτούνται. 

  Τα παραδοτέα, για τη συμμετοχή του σχολείου σε 
κάποιο πρόγραμμα, είναι ότι έχει παραχθεί στα πλαίσια 
των θεματικών ενοτήτων του Αναλυτικού 
Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ και τίποτα παραπάνω.  

 

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  



Η φιλοσοφία του Αναλυτικού 

Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ 



Η φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών       
της ΠΕ/ΕΑΑ 

 Το κάθε σχολείο επιδιώκει συστηματικά, μακροχρόνια 
και στη βάση των δικών του αναγκών και ιδιαιτεροτήτων 
να διαμορφώσει σε όλους τους συμμετέχοντες 
κουλτούρα και ένα νέο τρόπο σκέψης που θα βασίζεται 
όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και 
στο δικαίωμα όλων μας να έχουμε ποιότητα ζωής. 

 

 Αναμένεται αυτοβελτίωση της σχολικής μονάδας σε ότι 
αφορά το περιβαλλοντικό-αειφόρο της προφίλ: 

 Στο παιδαγωγικό (αλλαγή παιδαγωγικών και διδακτικών 
προσεγγίσεων), 

  Στο οργανωσιακό/τεχνικό (αξιοποίηση του σχολείου ως 
παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού εργαλείου), 

  Στο κοινωνικό επίπεδο (ανάπτυξη εξωτερικών σχέσεων 
και δικτύων συνεργασίας με όσο το δυνατό 
περισσότερους φορείς). 
 



Θεματικές Ενότητες                                              
του Προγράμματος Σπουδών της ΠΕ/ΕΑΑ 

• 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 ΜΕΣΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΝΕΡΟ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΦΤΩΧΙΑ ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΔΑΣΟΣ 



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), «Η γειτονιά μου/η 
κοινότητά μου» 

 2ο επίπεδο: το εθνικό (Γ’-Δ’ τάξη), «Η Κοινότητα μου/η 
πατρίδα μου» 

 3ο επίπεδο: το παγκόσμιο (Ε’-Στ’ τάξη), «Ο τόπος μου/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 δε σημειώνονται στον 
οδηγό. 
 



Εφαρμογή Προγράμματος Σπουδών 
της ΠΕ/ΕΑΑ 

 Το πρόγραμμα σπουδών της ΠΕ/ΕΑΑ στηρίζεται στο 
σχεδιασμό της αειφόρου-περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής του σχολείου. 

 

1ο Βήμα 2ο Βήμα 3ο Βήμα 4ο Βήμα 5ο Βήμα 6ο Βήμα 

Αρχική 
διερεύνηση 
ζητημάτων 

Επιλογή 
ζητήματος 

Διατύπωση 
σκοπού και 

στόχων 

Εντοπισμός 
Θεματικών 
Ενοτήτων 
από ΑΠ 

Καθορισμός 
επιδιωκόμε-

νων 
αλλαγών για 
σχολείο και 
κοινότητα 

Σχεδιασμός 
Πορείας 

Εργασίας της 
τάξης 



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 ξεκινά η διερεύνηση 
ζητημάτων; 



Πώς ξεκινά η διερεύνηση ζητημάτων; 

• Με καταιγισμό ιδεών-εννοιολογικό χάρτη. 
• Με επισκόπηση περιβάλλοντος. 
• Με διερεύνηση στάσεων, αντιλήψεων. 
• Με σειρά από φωτογραφίες. 
• Με σειρά από προβληματισμούς. 
• Με παραμύθια. 
• Με αξιοποίηση βίντεο ή διαφημίσεων. 
• Με αξιοποίηση άρθρων από τοπικές 

εφημερίδες. 
 
 



Περιβάλλον 

ζώα 

φυτά 

δέντρα 

λουλούδια 

άνεμος 

νερό 

έδαφος 

θάλασσα 

σπίτια 

αυτοκίνητα 

δρόμοι 

άνθρωποι 

αντικείμενα 

ποτάμια πουλιά 

ψάρια 

βουνά 

δάσος 
ήλιος 

ατμόσφαιρα 
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Περιβάλλον 

Φυσικό Ανθρωπογενές 

Δομημένο Ανθρώπινες 
σχέσεις 

πολιτισμός νερό 

αέρας 

αλληλοεπηρεάζονται 

Πανίδα Χλωρίδα 

έδαφος 
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Το περιβάλλον του σχολείου μας 

Φυσικό 
Ανθρωπογενές 

δέντρα 

λουλούδια 

θάμνοι 

πουλιά 

έντομα χώμα 

χαλίκι 

άμμος 

Φυτά σε 
γλάστρες 

αέρας 

νερό 

παιδιά 

δάσκαλοι 

αγόρια κορίτσια 

άντρες γυναίκες 

Κύπριοι μετανάστες 

Σχολικό κτίριο αυλή 

Τέρματα ποδοσφαίρου, καλάθια 
καλαθόσφαιρας 

Κάλαθοι 
αχρήστων 

γλάστρες 

πινακίδες 

περίφραξη 

παγκάκια 

βρύσες 
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Τι δεν μου αρέσει στο φυσικό ή ανθρωπογενές 
περιβάλλον του σχολείου μου; 

Τι δεν μου αρέσει στο φυσικό ή ανθρωπογενές 
περιβάλλον της γειτονιάς μου; 

Τι δεν μου αρέσει στο φυσικό ή ανθρωπογενές 
περιβάλλον της  πόλης μου; 

καταγράφω 

φωτογραφίζω 

βιντεογραφώ 
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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; 



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; 



Επιλογή ζητήματος 
 

• Ενδεικτικά κάποια ζητήματα θα μπορούσαν να 
σχετίζονται με θέματα: 

 Ενέργειας 

 Αποδάσωσης και υποβάθμισης δασικού πλούτου. 

 Βιοποικιλότητας  

 Διατήρησης ή εμπλουτισμού αστικού πρασίνου 

 Κλιματικών αλλαγών - ερημοποίησης και υποβάθμισης 
εδαφών. 

 Απορριμμάτων 

 Μεταφορών και μετακινήσεων 

 Αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης 

 Υγείας 

 Μη αειφόρου και αειφόρου τουρισμού 

 Φτώχιας 

 

 

 

 

 

 

 



Επιλογή ζητήματος 
 

• Ενδεικτικά κάποια ζητήματα θα μπορούσαν να 
σχετίζονται με θέματα: 

 Περιβαλλοντικών προσφύγων  

 Πολέμων και πολιτικών αναταραχών 

 Κοινωνικής ανισότητας 

 Κοινωνικής δικαιοσύνης 

 Πολιτισμού και περιβάλλοντος 

 Νερού  

 Αστικής ανάπτυξης 

 Διατροφής 

 Χρήσης γης 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

•Να αξιοποιήσουν φωτογραφίες, γραφικές παραστάσεις και θεματικούς χάρτες για άντληση πληροφοριών. 

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, να ανταλλάξουν απόψεις με αρμόδιους φορείς και να υιοθετήσουν οι ίδιοι τις 

προτάσεις τους. 



Εντοπισμός Θεματικών Ενοτήτων από ΑΠ 
 

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

 Μέσα μεταφοράς 

 Αστική Ανάπτυξη 

 Ενέργεια 

 



Καθορισμός επιδιωκόμενων αλλαγών για 
σχολείο και κοινότητα 

 • Τι επιδιώκεται μέσα από το πρόγραμμα αυτό να πετύχετε 
για το σχολείο σας και την κοινότητά σας; (αναφέρετε 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα). 

Α) Σχολείο 
• Παιδαγωγικό πλαίσιο: 
• Στο σχολείο θα εφαρμοστούν  οι διδακτικές τεχνικές της 

μελέτης πεδίου, καταιγισμού ιδεών  και διαλογικής 
αντιπαράθεσης.   

• Οργανωσιακό/τεχνητό πλαίσιο 
• Θα ετοιμάσει πινακίδες ανακοινώσεων για θέματα που 

αφορούν δραστηριότητες και έρευνες μαθητών για επίλυση 
του κυκλοφοριακού προβλήματος στην περιοχή του Σχολείου. 

• Θα αγοράσει βιβλία, ψηφιακούς δίσκους, παιχνίδια που 
σχετίζονται με την Οδική ασφάλεια και θα συμβάλουν στην 
καλύτερη μελέτη του ζητήματος.  

• Κοινωνικό πλαίσιο  
• Θα επιδιώξει συνεργασία με τις τοπικές εφημερίδες και τους 

τοπικούς ραδιοσταθμούς για ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και για προβολή της 
εργασίας των παιδιών. 
 



Καθορισμός επιδιωκόμενων αλλαγών 
για σχολείο και κοινότητα 

 
• Τι επιδιώκεται μέσα από το πρόγραμμα αυτό 

να πετύχετε για το σχολείο σας και την 
κοινότητά σας; (αναφέρετε επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα). 

Β) Κοινότητα: 

• Θα αποτελέσει περιβάλλον εφαρμογής 
προτάσεων και εισηγήσεων των μαθητών. Με 
την έγκριση και τη συνεργασία του Δήμου 
Λεμεσού θα γίνει εφαρμογή κάποιων 
προτάσεων των παιδιών για αντιμετώπιση του 
κυκλοφοριακού προβλήματος στην περιοχή 
του Σχολείου και γενικότερα στη Λεμεσό. 

 



Σχεδιασμός Πορείας Εργασίας της τάξης 

 
• Διάρκεια: δεκαπενθήμερη, μηνιαία, 

τριμηνιαία, χρονιαία-ό,τι βολεύει τον κάθε 
εκπαιδευτικό. 

• Περιλαμβάνει: 

 Διδακτικούς στόχους 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

 Ενδεικτικές δραστηριότητες 

Πεδία μελέτης 

Φορείς που αξιοποιούνται 



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 



Οδηγίες εφαρμογής Προγράμματος 
Σπουδών ΠΕ/ΕΑΑ-Υποστηρικτικό 

υλικό 
• Ιστοσελίδα  



• ΦΤΩΧΙΑ 

•  ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ 

•  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

• ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  

•  ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 



• ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

1) Οδηγός Εκπαιδευτικού (ενημερωτικό υλικό 
και περιγραφή των δραστηριοτήτων) 

2)  Φύλλα εργασίας 

3)  Φιλμάκι 20 λεπτών 

4)  DvD με όλο το υλικό 

 



Σε εξέλιξη: 

• Α) Το εκπαιδευτικό βαλιτσάκι για την 
ενέργεια  

• Β) Το εκπαιδευτικό υλικό για τον 
Πολιτισμό και το Περιβάλλον 

• Γ) Το εκπαιδευτικό υλικό για την 
Αστική Ανάπτυξη 



 


