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Προδημοτική
Εκπαίδευση
Δημοτική Εκπαίδευση
Μέση Γενική
Εκπαίδευση

Τεχνική Επαγγελματική
Εκπαίδευση και
Κατάρτιση

Επαγγελματική Ανάπτυξη
Ανώτερη
Εκπαίδευση

Μη-τυπική Εκπαίδευση
https://op.europa.eu/en/publication-detail//publication/a193e445-71c6-11ec-913601aa75ed71a1/language-en/format-PDF/sourcesearch
https://europa.eu/european-union/contact_en

ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΡΙΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(γενικότερα);
• Συνολική παρουσίαση
ενσωμάτωσης της ΕΑΑ
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•

•

•

και ανάλυση της
στις χώρες μέλη της

Συνολικά στοιχεία και δεδομένα για την κάθε
χώρα (τι έχει πετύχει; πού βρίσκεται σε σχέση με
τις άλλες, αδυναμίες και προκλήσεις)
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτελούν
τη βάση για τη διαμόρφωση του κειμένου των
συμπερασμάτων της ΕΕ για τη μάθηση, στην
περιβαλλοντική αειφορία;
Η εκπαίδευση, αναγνωρίζεται για πρώτη φορά
στην ΕΕ, ως βασικός πυλώνας για την επίτευξη
της «Πράσινης Συμφωνίας για την ΕΕ 2030»

Πολιτικές, Στρατηγικές,
Θεσμικό πλαίσιο,
μηχανισμός
υλοποίησης, δομές σε
επίπεδο τυπικής και
μη-τυπικής
εκπαίδευσης

Αναλυτικό Πρόγραμμα,
ικανότητες και άλλες
καινοτόμες
παρεμβάσεις στην
εκπαιδευτική
διαδικασία

Εκπαιδευτικό
Σύστημα
Σχολείο
Μαθητής/μαθήτρια
Εκπαιδευτικός

Αξιολόγηση,
εκπαίδευση
εκπαιδευτικών
συνεργασία όλων των
ενδιαφερομένων
μερών

Αδυναμίες και
προσκλήσεις

ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;
•

Παρέχει συνολική εικόνα για «το πού βρισκόμαστε»
ως χώρα σε σχέση με τις άλλες χώρες.

•

Αναγνωρίζει και αναδεικνύει τα θετικά στοιχεία, αλλά
εντοπίζει τα κενά τις αδυναμίες μας.

•

Αποτελεί σημαντικό εργαλείο, παράλληλα με την
έκθεση
αξιολόγησης
της
UNECE,
για
την
επικαιροποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού
για την ΕΑΑ και την πράσινη μετάβαση για το 2030.

•

Η Κύπρος αναγνωρίζεται ως «βασικός παίκτης» στη
διαμόρφωση των ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών και
περιφερειακών πολιτικών στο πεδίο της ΕΑΑ.

•

Συστηματοποίηση των προσπαθειών για περαιτέρω
ενδυνάμωση της ΕΑΑ στην εκπαίδευση, αλλά και
οριζόντια στις άλλες εθνικές
πολιτικές για το
περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

ΠΟΥ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ;

Μέθοδος «μικτής προσέγγισης» με τη χρήση
εργαλείων από την ποσοτική και την ποιοτική έρευνα

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,
δημοσιεύσεις, έρευνες.

Ανάλυση
αναλυτικών
προγραμμάτων

Ανάλυση άλλων
διεθνών και
περιφερειακών
εκθέσεων και
διεθνών κειμένων
πολιτικής

Ανάλυση πολιτικών και
στρατηγικών

Διεξαγωγή
συνεντεύξεων με
εμπειρογνώμονες

Έρευνα (ποσοτική
και ποιοτική) σε
εκπαιδευτικούς

Συνοπτικά πώς παρουσιάζεται η «εικόνα της Κύπρου» ανά εκπαιδευτική
βαθμίδα
Προδημοτική
Εκπαίδευση

Δημοτική Εκπαίδευση
Μέση Γενική
Εκπαίδευση
Τεχνική Επαγγελματική
Εκπαίδευση και
Κατάρτιση
Ανώτερη Εκπαίδευση
• Προγράμματα σπουδών
• Μαθησιακά αποτελέσματα
• Παιδαγωγική διαδικασία (οργάνωση της διδασκαλίας ώστε
να είναι προσανατολισμένη στη διερεύνηση, στην επίλυση
προβλήματος, στη δράση)
• Παιδαγωγικές προσεγγίσεις (σχεδιασμός των μαθημάτων
ώστε να παρακινούν σε αλλαγή συμπεριφοράς και δράση)

Συνοπτικά πώς παρουσιάζεται η «εικόνα της Κύπρου» σε επίπεδο πολιτικών,
συστήματος και σχολείου

Πολιτικές

Δομή- Μηχανισμός Υλοποίησης

Σχολική Μονάδα (ολιστική
σχολική προσέγγισηαυτοαξιολόγηση της
σχολικής μονάδας)

Επαγγελματική Ανάπτυξη

Μη-τυπική Εκπαίδευση
• Πολιτικές-υλοποιεί ενιαία πολιτικές, στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού
σχεδιασμού
• Δομή παρακολούθησης (Μόνιμη Μονάδα για την ΕΠΑΑ
• Διαμόρφωση του αειφόρου σχολείου (ΑΠΕΕΠ)
• Δείκτες αυτοαξιολόγησης της σχολικής Μονάδας
• Μη-τυπική εκπαίδευση-Κρατικό Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
• Σεμινάρια όλο το χρόνο σχολική βάση,–Στελέχη Εκπαίδευσης.
• Δαπάνες, συμβουλευτική καθοδήγηση, προγράμματα, εκπαιδευτικά υλικά και
μέσα

Πηγές και μέσα υποστήριξης

ΔΟΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

EC
(2022).
Education
for
Environmental Sustainability Politics
and Approaches in EU Member
States: Final Report. p. 74

ΠΟ υποστήριξης
του ΑΠ της ΕΠΑΑ

ΠΟ επιμόρφωσης
και στήριξης των
εκπαιδευτικών

Σχεδιασμός , υλοποίηση ,

Μονάδα Εκπαίδευσης
για το Περιβάλλον και
την Αειφόρο Ανάπτυξη

παρακολούθηση,
επικαιροποίηση εθνικού
Στρατηγικού Σχεδιασμού για την
ΠΕΠΑΑ
ΠΟ υποστήριξης,
σχεδιασμού υλοποίησης
Περιβαλλοντικών
Προγραμμάτων

ΠΟ διασύνδεσης
της τυπικής με τη
μη-τυπική
εκπαίδευση

ΠΟ ΚΠΕ ΠΕΔΟΥΛΑ
ΠΟ ΚΠΕ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΠΟ ΚΠΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΟ ΚΠΕ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Είναι οριζόντια δομή: Ενιαία για όλες τις
εκπαιδευτικές βαθμίδες και όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη

ΠΟ ΚΠΕ ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ
ΠΟ ΚΠΕ ΣΑΛΑΜΙΟΥΣ
ΠΟ ΚΠΕ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
1ο
Βήμα

2ο
Βήμα

Αρχική
διερεύνηση
ζητημάτων
που μπορούν
να
μελετηθούν
από τη
σχολική
μονάδα/
Περιγραφή
της περιοχής
που
βρίσκεται το
σχολείο και
της γενικής
εικόνας του
σχολείου
(δυνατότητες
,
προβλήματα,
εμπόδια)

Επιλογή
του
ζητήματος
που θα
μελετηθεί/
Αιτιολόγησ
η της
επιλογής

3ο
Βήμα
Διατύπωση
Γενικού Σκοπού
και επιμέρους
στόχων για την
ΑειφόροΠεριβαλλοντική
εκπαιδευτική
πολιτική
(ΑΠΕΠ) της
σχολικής
μονάδας (Οι
στόχοι πρέπει να
αφορούν και να
ανταποκρίνονται
σε όλα τα
επίπεδα στόχων
της
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης:
γνώσεων,
ευαισθητοποίηση
ςσυνειδητοποίηση
ς, δεξιοτήτων,
στάσεων,
συμμετοχήςδράσης)

4ο
Βήμα

Εντοπισμός
Θεματικών
Ενοτήτων,
από το ΑΠ
της
ΠΕ/ΕΑΑ,
στις οποίες
εμπίπτει το
ζήτημα
διερεύνηση
ς

5ο
Βήμα

Καθορισ
μός
επιδιωκό
μενων
αλλαγών
για τη
σχολική
μονάδα
(παιδαγω
γικό,
οργανωσι
ακότεχνητό,
κοινωνικ
ό
πλαίσιο)
και την
κοινότητ
α, βάσει
του
ζητήματ
ος που
έχει τεθεί
για
διερεύνη
ση

6ο
Βήμα

Σχεδιασμός
Πορείας
Εργασίας για
κάθε τάξη

Τ
ι
π
ε
ρ
ι
λ
α
μ
β
ά
ν
ε
ι

Στόχοι της ΑΠΕΠ
που θα
υλοποιηθούν σε
κάθε
τάξη
Επιλογή
επιδιωκόμενων
μαθησιακών
αποτελεσμάτων από
τις θεματικές ενότητες
στις οποίες εμπίπτει το
ζήτημα

Διάχυση στα
διάφορα
μαθήματααξιοποίηση
ενοτήτων από τα
άλλα μαθήματα
Δραστηριότητες
που θα
οργανωθούν
Πεδία μελέτης και
φορείς που θα
αξιοποιηθούν

EC (2022). Education for Environmental
Sustainability Politics and Approaches
in EU Member States: Final Report. p.
77

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
Δείκτες σε παιδαγωγικό, οργανωσιακό και κοινωνικό πλαίσιο

EC (2022). Education for Environmental Sustainability Politics and
Approaches in EU Member States: Final Report. p. 64-65

Κρατικό Δίκτυο ΚΠΕ
Πάνω από 100 περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά
προγράμματα
•
Μονοήμερα
• Διήμερα
• Τριήμερα
•
Πολυήμερα
Επίσης:

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΜΕ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σεμινάρια
EC (2022). Education for Environmental Sustainability Politics and
Επιμορφώσεις
Approaches in EU Member States: Final Report. p. 30
Συνέδρια Εκδηλώσεις
Ευρωπαϊκά προγράμματα
Εκπαιδευτικό υλικό
Φιλοξενία ομάδων από το εξωτερικό
Ανοικτά για το κοινό
Έχουν μπει στους τουριστικούς
οδηγούς της Κύπρου
Δύο σημαντικές βραβεύσεις για το Δίκτυο Κέντρων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2016:
.
Α) ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου
Β) ΚΠΕ Κάβο-Γκρέκο
Από το 2012 πέρανα των 400.000 χιλιάδων
μαθητών/μαθητριών, φοιτητών, εκπαιδευτικών
συμμετείχαν στα ΚΠΕ

Η ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ
ΜΟΡΦΗ ΜΗ-ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΠΕ
Πεδουλά
(2004)
ΚΠΕ
Κοινότητας
Ακρωτηρίου

ΚΠΕ
Κοιλανίου
(2021)

(2005)

ΚΡΑΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΚΠΕ

ΚΠΕ
Παναγιάς

ΚΠΕ
Αθαλάσσας

(2021)

(2005)

ΚΠΕ ΚάβοΓκρέκο

ΚΠΕ
Σαλαμιούς

(2015)

(2010)

ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΠΕ
14

ΚΠΕ ΠΕΔΟΥΛΑ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΔΟΥΛΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΚΠΕ ΣΑΛΑΜΙΟΥΣ

ΚΠΕ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΚΠΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΚΠΕ Κάβο-Γκρέκο
19

ΚΠΕ ΚOΙΛΑΝΙΟΥ

ΚΠΕ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
21

22

Το εξωτερικό περιβάλλον ως το καλύτερο βιβλίο
για μάθηση
Πειραματική, βιωματική, εμπειρική ενασχόληση,
αλληλεπίδραση με τους άλλους και το χώρο

Απορρέοντα-προκλήσεις για την Κύπρο μέσα από κείμενο της ΕΕ
•

Ενίσχυση των άλλων εθνικών πολιτικών για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη με τη διάσταση της
εκπαίδευσης.

•

Η ολιστική σχολική προσέγγιση, βασικό ζητούμενο όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

•

Eπικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων για την ΕΑΑ της Προδ. και Δημοτικής Εκπαίδευσης.

•

Ενδυνάμωση της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
(ενσωμάτωση της ΕΑΑ στο πρόγραμμα σπουδών, πράσινες δεξιότητες, ικανότητες για τη ΕΑΑ).

•

Επικαιροποιήση της ολιστικής σχολικής προσέγγισης και ενίσχυση της προσπάθειας για το αειφόρο
σχολείο.

•

Ενίσχυση της ψηφιακής εκπαίδευσης.

•

Διεπιστημονικά και ευέλικτα προγράμματα σπουδών.

•

Ηγεσία και ΕΑΑ.

•

Ικανότητες ΕΑΑ/πράσινες ικανότητες-επιχειρηματικότητα-καινοτομία

•

Πιστοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και σύνδεσή τους με ποικίλες επαγγελματικές
ευκαιρίες.

•

Επικέντρωση στην έρευνα δράσης, στην επίλυση προβλήματος, στην παρέμβαση και στην αλλαγή –
Μετασχηματιστικά περιβάλλοντα μάθησης.

ΠΟΙΑ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ;
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Ενίσχυση των
δομών
υποστήριξης,
εφαρμογής,
παρακολούθη
σης,
επικαιροποίησ
ης,
αξιολόγησης
των μέτρων
που αφορούν
τη Στρατηγική

Ενίσχυση των
αναλυτικών
προγραμμάτω
ν για την
αειφόρο
ανάπτυξη και
την πράσινη
μετάβαση
(προγράμματ
α ικανοτήτων,
διεπιστημονικ
ά
προγράμματα
)

Καθιέρωση
της ολιστικής
σχολικής
προσέγγισης
στα
(παιδαγωγική,
εκπαιδευτικά
εργαλεία,
αναβάθμιση
κτηριακών
υποδομών
πράσινες
τεχνολογίες,
προγράμματα
τοπικής
δράσης,
συμμετοχή,
κοινωνικά
δίκτυα)

Ενδυνάμωση
των
εκπαιδευτικών
και των
στελεχών
εκπαίδευσης
σε θέματα
περιεχομένου,
διδακτικής και
μεθοδολογίας
στην ΕΑΑ και
την πράσινη
μετάβαση, αλλά
και οργάνωσης
και αειφόρου
διαχείρισης
ενός αειφόρου
οργανισμού.

Περαιτέρω
ενίσχυση της
μη-τυπικής
μάθησης και
στην επέκταση
των
προγραμμάτω
ν του Κρατικού
Δικτύου ΚΠΕ
στο σύνολο
της κοινωνίας
των πολιτών

Στην εδραίωση της
θέσης της Κύπρου
σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο
την ΕΑΑ και την
πράσινη
μετάβαση,
μεταφορά
εμπειρογνωμοσύν
ης, διμερείς,
τριμερείς και
πολυμερείς
συνεργασίες)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΘΕΙ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!
Αραβέλλα Ζαχαρίου,
Προϊστάμενη της Μονάδας για την Εκπαίδευση το Περιβάλλον και την Αειφορο
Ανάπτυξη
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
ΥΠΠΑΝ
aravella@cytanet.com.cy/zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy
https://mepaa.moec.gov.cy/index.php/el/
Δημοσιογραφική διάσκεψη για τα αποτελέσματα της ΕΕ για την περιβαλλοντική Αειφορία, 3 Μαϊου 2022, ΚΠΕ Αθαλάσσας

