
Φιλοσοφία Προγράμματος 

 

 

 Όπως γνωρίζετε ένας από τους υπό έμφαση στόχους της φετινής σχολικής χρονιάς αφορά 

την Περιβαλλοντική – Οικολογική συνείδηση και εκπαίδευση και τις  Στάσεις και Αξίες Ζωής. Το 

δικαίωμα στο περιβάλλον υποχρεώνει την πολιτεία να μεριμνά για την οικο(λογική) – 

περιβαλλοντική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των νέων. Η περιβαλλοντική 

παιδεία και αγωγή των νέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη φυσική και πολιτιστική επιβίωση 

της ανθρωπότητας. Η περιβαλλοντική επιστήμη και εκπαίδευση λειτουργεί με πολύ-επιστημονικές 

και δι-επιστημονικές μεθοδολογίες, οι οποίες προσεγγίζουν τα οικο-περιβαλλοντικά ζητήματα και 

προβλήματα. Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής επιστήμης, εκπαίδευσης και αγωγής οι νέοι 

οφείλουν να εξοικειώνονται με όλο το φάσμα των οικο-περιβαλλοντικών θεωρήσεων και 

αντιλήψεων, για να μπορούν και οι ίδιοι αργότερα να προτείνουν λύσεις για ζητήματα και 

προβλήματα που αφορούν το (τοπικό και παγκόσμιο) περιβάλλον τους.  

 

Βασικές αρχές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης:  

 

 Μετασχηματισμός σχολείου: σε ένα δυναμικό σύστημα που εξετάζει συστηματικά, 

διεπιστημονικά και σφαιρικά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα , με αφετηρία 

το παιδί και το άμεσο τοπικό του περιβάλλον , δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην γνώση 

αλλά στη δράση και την συμμετοχή. 

 Αξιοποίηση μαθητοκεντρικών  μεθόδων  που εστιάζονται στις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών και προωθούν την αυτενέργεια τους.   

 Οικοδόμηση της νέας γνώσης μέσα από την διερεύνηση  λαμβάνοντας υπόψη 

προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες   

 

Γενικοί στόχοι Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: 

 Ευαισθητοποίηση προς το περιβάλλον ως σύνολο και προς τα σχετιζόμενα μ’ αυτό 

προβλήματα. 

 Γνώσεις και ποικιλία εμπειριών, ώστε να κατανοηθεί το περιβάλλον στην ολότητά του.  

 Στάσεις, αξίες και συναισθήματα ενδιαφέροντος προς το περιβάλλον.  

 Κίνητρα για ενεργό συμμετοχή στη βελτίωση και στην προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Στόχοι Προγράμματος- Το παιδί να:  

 Αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες σημαντικές στο να συγκεντρώνει υλικό και 

πληροφορίες.  

 Παρατηρεί χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του.  

 Πειραματίζεται και να ελέγχει τις υποθέσεις . 

 Κρατά σημειώσεις, να οργανώνει να ταξινομεί και να μελετά καλύτερα αυτά που τον 

ενδιαφέρουν.  

 Κάνει διαπιστώσεις για ομοιότητες και διαφορές.  

 Βγάζει συμπεράσματα χρησιμοποιώντας διαφόρους μεθόδους (επαγωγική, παραγωγική) και 

να φτάνει σε λύσεις.  

 Προβλέπει σταθμίζοντας τα δεδομένα και με βάση αυτά να προβλέπει μελλοντικές 

καταστάσεις.  

 

 Επιπρόσθετα στο σχολείο μας δημιουργήθηκε περιβαλλοντική επιτροπή η οποία 

αποτελείται από γονείς, διδακτικό προσωπικό και ακαδημαϊκό – διοικητικό προσωπικό του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Στόχος μας είναι η όσο μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των παιδιών 

σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Παράλληλα το σχολείο μας συνεργάστηκε με 

διάφορους φορείς με στόχο την οργάνωση δράσεων και δραστηριοτήτων για γονείς και 



παιδιά. Η μέρα Οικολογικής Εξερεύνησης είναι ένας νέος θεσμός που λειτούργησε από 

πέρσι  στο σχολείο μας, ο οποίος έχει σκοπό την δημιουργία μιας κουλτούρας οικολογικής 

συνείδησης. Κάθε Τετάρτη στο σχολείο θα πραγματοποιούνται  δράσεις και δραστηριότητες 

ανάλογα με το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε. Το πρώτο θέμα - δράση (προέκυψε από τα 

παιδιά) το οποίο μελετήθηκε είναι: «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» και το δεύτερο 

είναι «ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ». 

 

Στόχοι νέας χρονιάς: 

 Να συνεχιστούν οι δράσεις σχετικά με την βιοποικιλότητα και των απορριμμάτων. 

 Να ασχοληθούμε με νέες δράσεις που θα αφορούν στην Ενέργεια  και στο Νερό  

 

 

 


