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Ειςαγωγή
Το Κυπριακό Κζντρο Περιβαλλοντικισ Ζρευνασ και Εκπαίδευςθσ (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.), τθσ Ιεράσ
Μθτροπόλεωσ Λεμεςοφ, από τθν ίδρυςι του το 2004 ζχει αναπτφξει ςθμαντικι δράςθ ςτον τομζα
τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, που αποτελεί και τον κφριο τομζα δράςθσ του, αλλά και ςτουσ
τομείσ τθσ Περιβαλλοντικισ Ενθμζρωςθσ και Ζρευνασ. Στόχοσ του είναι θ διαμόρφωςθ
περιβαλλοντικά εγγράμματων και ευαιςκθτοποιθμζνων πολιτϊν αλλά και καταρτιςμζνων
εκπαιδευτικϊν για τα κζματα του περιβάλλοντοσ.
Μετά από ζξι χρόνια λειτουργίασ και προςφοράσ ςτο χϊρο τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ
βραβεφκθκε πρόςφατα με το Παγκφπριο Βραβείο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ 2010. Το
βραβείο αυτό δεν αποτελεί ςτζψθ που κα οδθγιςει ςτον εφθςυχαςμό αλλά εφαλτιριο και
δζςμευςθ για ακόμα περιςςότερο ζργο και προςφορά ςτθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ των νζων
του τόπου μασ.
Στα πλαίςια τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ δθμιοφργθςε και παρζχει ΔΩΡΕΑΝ:
 10 Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Π.Π.Ε.) προσ τουσ μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ
των δθμόςιων και ιδιωτικϊν ςχολείων Δθμοτικισ, Μζςθσ και Ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ.
 Πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό, για κακζνα από τα πιο πάνω προγράμματα, το οποίο κάκε χρόνο
αξιολογεί και αναδιαμορφϊνει. Σκοπόσ είναι θ ερευνθτικι εγκυροποίθςθ του εκπαιδευτικοφ
υλικοφ ζτςι ϊςτε να προωκεί τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ και τθν εννοιολογικι
κατανόθςθ ςε ςυνδυαςμό με τθν καλλιζργεια επιςτθμονικισ ςκζψθσ και δεξιοτιτων
ςυλλογιςμοφ.
Η μεγάλθ επιτυχία των προγραμμάτων περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. φαίνεται και
από τθ μεγάλθ ςυμμετοχι αφοφ ζχουν ςυμμετάςχει ςτα προγράμματά του 22.000 μακθτζσ και
εκατοντάδεσ εκπαιδευτικοί.
Μεκοδολογικι προςζγγιςθ των Π.Π.Ε. του ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε.
Το αντικείμενο που πραγματεφεται το κάκε πρόγραμμα προςεγγίηεται ολιςτικά ςτοχεφοντασ ςτθν
ενεργοποίθςθ όλων των πλευρϊν τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν και διεπιςτθμονικά
επιδιϊκοντασ τθ ςφαιρικότερθ κατανόθςθ των περιβαλλοντικϊν κεμάτων. Οι δραςτθριότθτεσ
ενκαρρφνουν τθ ςυμμετοχικι βιωματικι μάκθςθ, δίνοντασ ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα
ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν αυτενεργοφ δράςθσ, ομαδικισ εργαςίασ και απόκτθςθσ άμεςων
εμπειριϊν ςτο περιβάλλον.
Οι μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ που υιοκετοφνται είναι ςυνυφαςμζνεσ με τισ αρχζσ και τθ
φιλοςοφία τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία, όπωσ επίςθσ
και με τισ αρχζσ διερεφνθςθσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν.
Τα Π.Π.Ε. του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. ςυμβαδίηουν με τθν φιλοςοφία που διζπει τα νζα αναλυτικά
προγράμματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ (Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ, 2010), ςφμφωνα
με τθν οποία οι περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ κρίςεισ είναι απόρροια τθσ αλλθλεξάρτθςθσ των
ςυςτθμάτων του περιβάλλοντοσ, τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ, φζρνοντασ ςτο προςκινιο τθν
ιδζα τθσ εκπαίδευςθσ για τθν αειφορία.
Για τθν ανάπτυξθ και αξιολόγθςθ των προγραμμάτων του το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. ζχει αναπτφξει μια ςτακερι
και εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με το Σμιμα Επιςτθμών τθσ Αγωγισ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου.
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Παράμετροι που υποςτθρίηουν το ςχεδιαςμό των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
και αξιοποιοφνται κατά τθν υλοποίθςι τουσ:
1. Γνωςτικό μζροσ: προςφορά βαςικϊν γνϊςεων για τθν κατανόθςθ τθσ δομισ και λειτουργίασ
του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και των προχποκζςεων διατιρθςθσ τθσ οικολογικισ ιςορροπίασ
του, αειφορικι προςζγγιςθ των περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων και εξζταςθ των τρόπων
επίλυςισ τουσ.
2. Συναιςκθματικό μζροσ: ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ αειφορίασ τθσ Γθσ με ςτόχο τθ
δθμιουργία αξιϊν, ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν κετικϊν προσ το περιβάλλον.
3. Ψυχοκινθτικό μζροσ: ανάπτυξθ δεξιοτιτων διερεφνθςθσ, παρατιρθςθσ, καταγραφισ και
ανάλυςθσ περιβαλλοντικϊν παραμζτρων, ταξινόμθςθσ τθσ ηωισ ςτθ φφςθ, κακϊσ επίςθσ και
ανάπτυξθ ικανοτιτων ατομικισ και ςυλλογικισ δράςθσ γφρω από περιβαλλοντικά ηθτιματα.
4. Αιςκθτικό μζροσ: καλλιζργεια αιςκθτικϊν κριτθρίων εμπνευςμζνων από τθν αρμονία τθσ
φφςθσ αλλά και το ιδιαίτερο κάλλοσ του τοπικοφ περιβάλλοντοσ.
5. Καλλιτεχνικό μζροσ: ανάπτυξθ δθμιουργικισ ζκφραςθσ.
6. Συνεργαςία - Επικοινωνία: κοινωνικοποίθςθ των μακθτϊν με τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ομαδικζσ
εργαςίεσ και ανάπτυξθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ μζςω παρουςίαςθσ των δραςτθριοτιτων
τουσ.
Που απευκφνονται τα Π.Π.Ε. του ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε.
Τα Π.Π.Ε. του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. είναι ευζλικτα ςχεδιαςμζνα, με αυξανόμενο βακμό δυςκολίασ ανάλογα με
τθν θλικία, τισ δεξιότθτεσ και το γνωςτικό επίπεδο των μακθτϊν που ςυμμετζχουν. Προςφζρονται
διαφοροποιθμζνα για μακθτζσ Δθμοτικοφ Αϋ Κφκλου, Δθμοτικοφ Βϋ Κφκλου, Γυμναςίου, Λυκείου
και Πανεπιςτθμίου*.
Περίοδοσ πραγματοποίθςθσ των προγραμμάτων και χρονικι διάρκεια
Τα προγράμματα είναι ολοιμερα και υλοποιοφνται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. Στθν
περίπτωςθ ςχολείων που ζρχονται από μακριά και δεν ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τον απαιτοφμενο
χρόνο, το πρόγραμμα μπορεί να αναδιαμορφωκεί ανάλογα ι ακόμα και να επεκτακεί αν υπάρχει θ
δυνατότθτα από το ςχολείο*.
*Εξαιρείται το πρόγραμμα Φφλακεσ τησ Γησ το οποίο απευθφνεται μόνο ςε μαθητζσ Δ’-Στ΄ τάξησ Δημοτικοφ Σχολείου και Α΄
Γυμναςίου και διαρκεί τρεισ ημζρεσ (για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ βλζπε ςελ. 3).

Νζο Διεκνζσ Πρόγραμμα «Φφλακεσ τθσ Γθσ» και Καινοφργιεσ Εκδόςεισ Προγραμμάτων
Το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. εντάχκθκε πρόςφατα ςτο Ινςτιτοφτο Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία τθσ Γθσ -ζνα
διεκνι, μθ κερδοςκοπικό εκπαιδευτικό οργανιςμό- και κα προςφζρει από τθ ςχολικι χρονιά 20102011 το καινοτόμο και πρωτοποριακό διεκνζσ πρόγραμμα «Φφλακεσ τθσ Γθσ». Το πρόγραμμα αυτό
απευκφνεται ςε μακθτζσ Δ΄, Ε΄, τ΄ Δθμοτικοφ και Α΄ Γυμναςίου και εφαρμόηεται ςε δϊδεκα χϊρεσ
ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Υλοποιείται για πρϊτθ φορά ςε Ελλθνόγλωςςθ χϊρα από το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.
Το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. προχϊρθςε επίςθσ ςε αναδόμθςθ και επανζκδοςθ των προγραμμάτων «Ακτι» και
«Ανακφκλωςθ». Βαςιςμζνα ςτισ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ τθσ επίλυςθσ προβλιματοσ και λιψθσ
απόφαςθσ, οι μακθτζσ καλοφνται να βρουν λφςεισ και να πάρουν αειφορικζσ αποφάςεισ,
ςυνυπολογίηοντασ τουσ παράγοντεσ περιβάλλον-κοινωνία-οικονομία.
Επιςκεφκείτε τθ νζα ιςτοςελίδα του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. ςτο www.kykpee.org
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Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ

Φύλακες της Γης

χολικι Χρονιά 2010 – 2011
Ειςαγωγι
κατανοοφν πωσ όλα τα πράγματα που είναι απαραίτθτα για τθ
ηωι μποροφν να εντοπιςτοφν ςτθν κατάλλθλθ ιςορροπία πάνω
ςτθ Γθ – ο ιλιοσ, ο αζρασ, το νερό και το ζδαφοσ. Μακαίνουν
ακόμθ για τθ ροι τθσ θλιακισ ενζργειασ και τθν ανακφκλωςθ
των υλικϊν. Κακϊσ θ εκπαίδευςθ ςυνεχίηεται, οι μακθτζσ
γίνονται ολοζνα και περιςςότερο γνϊςτεσ τθσ αλλθλεξάρτθςθσ
των πάντων ενϊ παράλλθλα κατανοοφν πωσ το κακετί που
κάνουμε επθρεάηει πολλά άλλα κομμάτια των ςυςτθμάτων τθσ
ηωισ. Όταν οι μακθτζσ ολοκλθρϊνουν τισ τζςςερισ αυτζσ
δραςτθριότθτεσ τότε παίρνουν το κλειδί Κ (Κατάρτιςθ). Με το
κλειδί αυτό ανοίγουν το πρϊτο κουτί (κουτί Κ) για να μάκουν
το πρϊτο μυςτικό νόθμα του Ε.Μ.

Το Κυπριακό Κζντρο Περιβαλλοντικισ Ζρευνασ και Εκπαίδευςθσ
προβαίνοντασ
ςε ςυμφωνία
Ινςτιτοφτο Εκπαίδευςθσ για
Σχολική Χρονιά
2005με- το
2006
τθν Αειφορία τθσ Γθσ, εξαςφάλιςε τα πνευματικά δικαιϊματα
για το εν λόγω πρόγραμμα και προχϊρθςε ςτθ μετάφραςθ και
ςτθ διαςκευι του Προγράμματοσ ςτα ελλθνικά. Το πρόγραμμα
κα εφαρμόηεται ςτο Κυπριακό Κζντρο Περιβαλλοντικισ Ζρευνασ
και Εκπαίδευςθσ από τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά ςε
ςυνεργαςία με το Ινςτιτοφτο Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία τθσ
Γθσ, το Πανεπιςτιμιο τθσ Αριηόνα κακϊσ επίςθσ και το
Πανεπιςτιμιο Κφπρου. Το πρόγραμμα “Φφλακεσ τθσ Γθσ”, που
εφαρμόηεται ςιμερα ςε δϊδεκα χϊρεσ, είναι ζνα πρόγραμμα
εγνωςμζνθσ αξίασ ωσ προσ τα αποτελζςματά του αφοφ
επιςτθμονικζσ ζρευνεσ ζχουν αποδείξει τθ κετικι επίδραςι του
ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν για το περιβάλλον κακϊσ
επίςθσ και τθν αλλαγι των περιβαλλοντικϊν ςτάςεων.

Λιψθ Εμπειριϊν
Οι μακθτζσ μζςα από διαδοχικζσ δραςτθριότθτεσ, αποκομίηουν
καταλυτικζσ αιςκθτθριακζσ εμπειρίεσ οι οποίεσ μετατρζπουν
τον ανοίκειο φυςικό κόςμο ςε ζνα κόςμο γνϊριμο και οικείο
αλλάηοντασ τθν προοπτικι των ςυμμετεχόντων και εμπλζκοντασ
τουσ άμεςα με τθ φφςθ. Συμπλθρϊνοντασ τισ δραςτθριότθτεσ
αυτζσ οι ςυμμετζχοντεσ αποκτοφν το κλειδί Λ.Ε. (Λιψθ
Εμπειριϊν) για να ανοίξουν το δεφτερο μυςτικό κουτί και να
μάκουν το δεφτερο μυςτικό νόθμα του Ε.Μ.

Στόχοι
Οι “Φφλακεσ τθσ Γθσ”, αποτελοφν μια μαγευτικι μακθςιακι
περιπζτεια. Το πρόγραμμα αυτό επιδιϊκει να βοθκιςει τουσ
μακθτζσ:
o Να κατανοιςουν οικολογικζσ ζννοιεσ (ροι τθσ ενζργειασ,
ανακφκλωςθ υλικϊν, αλλθλεξαρτιςεισ, μεταβαλλόμενεσ
μορφζσ).
o Να αναπτφξουν περιβαλλοντικζσ ςτάςεισ.
o Να αναλάβουν προςωπικι δράςθ ϊςτε να ελαττϊςουν τθν
επίδραςθ ςτθ Γθ.
o Να αυξιςουν τθν επαφι τουσ με το φυςικό κόςμο.

Όταν οι μακθτζσ αποκτιςουν και τα δφο πρϊτα κλειδιά τότε
μετατρζπονται ςε Μακθτευόμενουσ Φφλακεσ τθσ Γθσ. Ωςτόςο,
το πρόγραμμα δεν ζχει ολοκλθρωκεί ακόμθ αφοφ θ δράςθ των
μακθτϊν πρζπει να ςυνεχίςει τόςο ςτο ςχολείο όςο και ςτο
ςπίτι ϊςτε να αποκτιςουν τα άλλα δφο κλειδιά που τουσ
υπολείπονται, το κλειδί Ι και το κλειδί ΔΙΑ.
Οι μακθτζσ μζςα από το πρόγραμμα κατανοοφν πωσ οι ίδιοι
είναι πλζον υπεφκυνοι για τθν προςταςία του πλανιτθ μασ –
ζχουν μετατραπεί τϊρα ςε Φφλακεσ τθσ Γθσ.

Περιγραφή του Προγράμματοσ
Το πρόγραμμα “Φφλακεσ τθσ Γθσ” ξεκινά με μια πρόςκλθςθ από
ζνα μυςτιριο χαρακτιρα ο οποίοσ αποκαλείται Ε.Μ. για
επίςκεψθ ςτο ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. (Εκπαιδευτικό κζντρο των Φυλάκων
τθσ Γθσ), ϊςτε να γίνουν Φφλακεσ τθσ Γθσ.
Μερικζσ εβδομάδεσ αργότερα οι μακθτζσ ζρχονται να περάςουν
τρεισ θμζρεσ ςτο ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. Εξερευνϊντασ το φυςικό
περιβάλλον οι μακθτζσ μακαίνουν κεμελιϊδεισ οικολογικζσ
ζννοιεσ και προςπακοφν να κερδίςουν τα τζςςερα Κ.ΛΕ.Ι.ΔΙΑ που
χρειάηονται ϊςτε να γίνουν Φφλακεσ τθσ Γθσ.

Ποιοσ μπορεί να ςυμμετέχει;
Το πρόγραμμα «Φφλακεσ τθσ Γθσ» απευκφνεται ςε μακθτζσ Δ’,
Εϋ, Στ’ τάξθσ Δθμοτικοφ Σχολείου και Αϋ Γυμναςίου και
παρζχεται εντελϊσ ΔΩΡΕΑΝ. Μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν: 25.
Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μπορεί να δεχκεί μζχρι 50 (κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τουσ αρμόδιουσ εκπαιδευτικοφσ του
ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.). Πλθροφορίεσ τθλ. 25954954.
Στείλετε τθν αίτθςι ςασ το ςυντομότερο δυνατό ςτο
τθλεομοιότυπο 25335682. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.

Κατάρτιςθ
Μζςα από τζςςερισ διαδοχικζσ δραςτθριότθτεσ οι μακθτζσ

Εκπαίδευση μέσα στο περιβάλλον,
από το περιβάλλον,
για το περιβάλλον

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Αγίου Ανδρζου 306, Σ.Θ. 56091, 3304 Λεμεςόσ Κφπροσ
Σθλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σθλεομ: 25335682, 25371548
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org
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Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.

Ο κόσμος της Ακτής
χολική Χρονιά 2010 - 2011
Μζςα από το πρόγραμμα αυτό προωκείται θ καλλιζργεια
δεξιοτιτων διερεφνθςθσ με επιτόπιεσ μελζτεσ ςτθ φφςθ, θ
εννοιολογικι κατανόθςθ και θ περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ
των μακθτϊν ςχετικά με τον κόςμο τθσ ακτισ, μζςω ολιςτικισ
προςζγγιςθσ και βιωματικισ μάκθςθσ.
Οι μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ που υιοκετοφνται είναι
ςυνυφαςμζνεσ με τισ αρχζσ και τθ φιλοςοφία τθσ
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν
Αειφορία, προωκϊντασ παράλλθλα το ομαδικό πνεφμα και τθ
ςυνεργαςία.

2. Αφόρμηςη: Αιςθήςεισ και εξαγωγή εμπειριών
Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν τισ αιςκιςεισ τουσ για να
εξερευνιςουν τθν ακτι και γενικότερα το παράκτιο τοπίο.
Μοιράηονται μεταξφ τουσ κάποιεσ από τισ εμπειρίεσ τουσ που
είχαν για τθ κάλαςςα.Σχολική Χρονιά 2005 - 2006
3. Μελετώ και ανακαλφπτω
Οι μακθτζσ μελετοφν και ανακαλφπτουν τουσ οργανιςμοφσ που
παρατθροφνται ςτθν ακτι κακϊσ επίςθσ και τισ τροφικζσ ςχζςεισ
μεταξφ των οργανιςμϊν αυτϊν. Οι μακθτζσ καλοφνται επίςθσ να
κάνουν μετριςεισ για τουσ αβιοτικοφσ παράγοντεσ και να
ςυλλζξουν ςτοιχεία και υλικά από τθν ακτι, ϊςτε να είναι ςε κζςθ
να αναπαραςτιςουν το φυςικό αυτό οικοςφςτθμα.

Στόχοι
Οι ςτόχοι του Προγράμματοσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
«Ο κόςμοσ τησ Ακτήσ» είναι:
o Να γνωρίςουν οι μακθτζσ το οικοςφςτθμα τθσ ακτισ και των
παράκτιων αμμολόφων τθσ περιοχισ Ακρωτθρίου.
o Να διερευνιςουν τθ ςχζςθ αβιοτικϊν και βιοτικϊν
παραγόντων και τισ εποχιακζσ μεταβολζσ τουσ.
o Να μελετιςουν τθν πανίδα των παραλιϊν και των παρακτίων
αμμολόφων και τισ τροφικζσ ςχζςεισ μεταξφ των οργανιςμϊν.
o Να αναπτφξουν τθν ικανότθτα κριτικισ ςκζψθσ μζςω τθσ
διερεφνθςθσ ανκρωπογενϊν πιζςεων και απειλϊν.
o Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ μεγάλθ οικολογικι αξία των ακτϊν
και να αναπτφξουν κετικζσ ςτάςεισ και αξίεσ.
o Να αναλάβουν ατομικι και ςυλλογικι δράςθ με ςτόχο τθ
διατιρθςθ των παράκτιων περιοχϊν.

4. Η ακτή και ο άνθρωποσ
Οι μακθτζσ εντοπίηουν και μελετοφν τθν παρουςία και τισ
επιδράςεισ του ανκρϊπου ςτθν ακτι. Διερευνοφν τθ ςχζςθ του
ανκρϊπου με τισ ακτζσ και ςκιαγραφοφν τθ ςχζςθ αυτι.
5. Επίλυςη προβλήματοσ
Οι μακθτζσ επιςτρζφουν ςτο εργαςτιριο βιολογίασ όπου
επεξεργάηονται τα δεδομζνα που ςυνζλεξαν ςτθν ακτι και
δθμιουργοφν ζνα μοντζλο αναπαράςταςθσ του οικοςυςτιματοσ
που μελζτθςαν. Στο ςθμείο αυτό, οι μακθτζσ καταλιγουν ςτο
μυςτικό ςυνδυαςμό και ξεκλειδϊνουν το δεφτερο μπαοφλο.
Μελετοφν κάποια επιπλζον δεδομζνα που βρίςκουν ςτο δεφτερο
μπαοφλο, ςυηθτοφν τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ και καταλιγουν
ςε ςυμπεράςματα. Αντιλαμβάνονται τθν ανάγκθ για αειφορικι
διαχείριςθ των ακτϊν και αναπτφςςουν κετικζσ προσ το
περιβάλλον ςτάςεισ και αξίεσ.

Περιγραφή του Προγράμματοσ
Το μονοιμερο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει τθ ςυμμετοχι ςε
μια ακολουκία δραςτθριοτιτων με κεωρθτικι και πρακτικι
κατεφκυνςθ και ςτθρίηεται ςτθν παιδαγωγικι μεκοδολογία τθσ
επίλυςθσ προβλιματοσ. Είναι οργανωμζνο με τζτοιο τρόπο, ϊςτε
να ςτθρίηει τθν κατανόθςθ περιβαλλοντικϊν εννοιϊν και
ηθτθμάτων αγκιςτρϊνοντασ τουσ μακθτζσ ςε μια ςυναρπαςτικι γι’
αυτοφσ μακθςιακι περιπζτεια.

6. Δράςη
Οι μακθτζσ επιςτρζφοντασ ςτο ςχολείο τουσ καλοφνται να
ςυνεχίςουν τθ δράςθ τουσ ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο
(τάξθ, ςχολείο, κοινότθτα) για τθν προςταςία των ακτϊν. Οι
μακθτζσ μποροφν ακόμθ να ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό «Σϊςτε
τισ Ακτζσ» που προκθρφςςει το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. με τθν ζναρξθ τθσ
ςχολικισ χρονιάσ.

1. Αποςτολή
Οι μακθτζσ λαμβάνουν ςτο ςχολείο τουσ μία επιςτολι από τον
Καπετάν Μιχάλθ. Δφο μυςτθριϊδθ μπαοφλα ζχουν βρεκεί ςε
κάποια ακτι. Οι μακθτζσ προςκαλοφνται ςτο ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. για να
ανοίξουν τα μπαοφλα αυτά και να ανακαλφψουν τα μυςτικά που
κρφβουν. Φτάνοντασ ςτο περιβαλλοντικό κζντρο, οι μακθτζσ
διαπιςτϊνουν πωσ το ζνα από τα δφο μπαοφλα είναι ξεκλείδωτο
ενϊ το άλλο κλειδωμζνο. Στο ξεκλείδωτο μπαοφλο βρίςκουν μία
αποςτολι και ζνα χάρτθ ο οποίοσ τουσ κακοδθγεί μζςα από μια
ςειρά διαδοχικϊν δραςτθριοτιτων ςτο μυςτικό ςυνδυαςμό που
χρειάηονται για να ξεκλειδϊςουν το δεφτερο μπαοφλο.

Ποιοσ μπορεί να ςυμμετέχει;
Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.
απευκφνονται ςε όλα τα ςχολεία τθσ Δθμοτικισ και Μζςθσ
Εκπαίδευςθσ και παρζχονται εντελϊσ ΔΩΡΕΑΝ. Μζγιςτοσ αρικμόσ
μακθτϊν: 30 (μζχρι 40, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ). Πλθροφορίεσ
τθλ. 25954954.
Στείλετε τθν αίτθςι ςασ το ςυντομότερο δυνατό ςτο
τθλεομοιότυπο 25335682. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.

Εκπαίδευση μέσα στο περιβάλλον,
από το περιβάλλον,
για το περιβάλλον

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Αγίου Ανδρζου 306, Σ.Θ. 56091, 3304 Λεμεςόσ Κφπροσ
Σηλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σηλεομ: 25335682, 25371548
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org
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Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.

Αμακύκλωση, 4R – Αειυόρος Καταμάλωση

χολική Χρονιά 2010 - 2011
Μζςα από το πρόγραμμα αυτό προωκείται θ καλλιζργεια
δεξιοτιτων διερεφνθςθσ και εξοικείωςθσ με πρακτικζσ
ανακφκλωςθσ και περιοριςμοφ αποβλιτων και απορριμμάτων.
Αυτό επιτυγχάνεται μζςω καταςκευισ αντικειμζνων από
ανακυκλωμζνα υλικά και παιχνίδια. Προωκείται θ περιβαλλοντικι
ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςε κζματα που άπτονται των
απορριμμάτων και των επιπτϊςεϊν τουσ ςτο φυςικό και
ανκρωπογενζσ περιβάλλον, μζςω ολιςτικισ προςζγγιςθσ και
βιωματικισ μάκθςθσ. Οι μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ που
υιοκετοφνται είναι ςυνυφαςμζνεσ με τισ αρχζσ και τθ φιλοςοφία
τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν
Αειφορία, προωκϊντασ παράλλθλα το ομαδικό πνεφμα και τθ
ςυνεργαςία.

καλοφνται να περάςουν μζςα από μια ςειρά δραςτθριοτιτων με
ςτόχο να ςυμπλθρϊςουν ζνα μυςτθριϊδεσ κυκλικό διάγραμμα το
οποίο κα τουσ φανερϊςει ζνα «πράςινο» κϊδικα, απαραίτθτο για
Σχολική Χρονιά 2005 - 2006
το ψϊνιςμά τουσ.
2. Μελετώντασ τα προϊόντα και τισ πρώτεσ φλεσ
Οι μακθτζσ, μακαίνουν πωσ για τθν παραγωγι διαφορετικϊν
προϊόντων αξιοποιοφνται διαφορετικζσ πρϊτεσ φλεσ οι οποίεσ
προζρχονται από διάφορα φυςικά οικοςυςτιματα.
3. Επαναχρθςιμοποιώ
Οι μακθτζσ αναπτφςςουν, τθ δθμιουργικότθτα και τθ φανταςία
τουσ κακϊσ αναηθτοφν και ανακαλφπτουν διαφορετικζσ
καταςκευζσ και τρόπουσ χριςθσ ενόσ αντικειμζνου.
4. Ανακυκλώνω
Οι μακθτζσ μελετοφν και διαχωρίηουν διάφορα ςκουπίδια ςτουσ
κάδουσ ανακφκλωςθσ. Επιπρόςκετα, γνωρίηουν τθ διαδικαςία τθσ
ανακφκλωςθσ με τον πιο βιωματικό τρόπο – φτιάχνοντασ οι ίδιοι
ανακυκλωμζνο χαρτί.

Στόχοι
Οι ςτόχοι του Προγράμματοσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
«Ανακφκλωςη, 4R – Αειφόροσ Κατανάλωςη» είναι:
o Να εντοπίςουν τισ διάφορεσ κατθγορίεσ ανακυκλϊςιμων
υλικϊν, τισ πρϊτεσ φλεσ και τα οικοςυςτιματα από τα οποία
προζρχονται.
o Να διερευνιςουν τουσ τζςςερεισ πιο απλοφσ και
αποτελεςματικοφσ τρόπουσ για τθν παραγωγι λιγότερων
ςκουπιδιϊν (4R: Άρνθςθ – Ελάττωςθ – Ανακφκλωςθ Επαναχρθςιμοποίθςθ).
o Να καταρτίςουν ζνα πράςινο κϊδικα ο οποίοσ κα μπορεί να
τουσ παρζχει τα κριτιρια και τισ αρχζσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται θ
αειφόροσ κατανάλωςθ.
o Να εφαρμόςουν ςτθν πράξθ τον κϊδικα που ςυνζταξαν και να
κατανοιςουν τισ επιπτϊςεισ των επιλογϊν τουσ.
o Να αναλάβουν ατομικι και ςυλλογικι δράςθ με ςτόχο τθν
αειφόρο κατανάλωςθ.

5. Αρνοφμαι
Στθ δραςτθριότθτα αυτι οι μακθτζσ μακαίνουν να απορρίπτουν
τθν αγορά ενόσ προϊόντοσ εάν το υλικό από το οποίο είναι
καταςκευαςμζνο δεν είναι φιλικό προσ το περιβάλλον.
6. Ελαττώνω
Οι μακθτζσ μελετοφν τισ διαφορετικζσ ςυςκευαςίεσ κακϊσ επίςθσ
των όγκο ςκουπιδιϊν που προκφπτει από αυτζσ και ζτςι
ςυνειδθτοποιοφν τθν αναγκαιότθτα για εφρεςθ εναλλακτικϊν
επιλογϊν μζςα από τισ οποίεσ κα ελαττωκεί ο όγκοσ των
ςκουπιδιϊν.
7. Πράςινοσ κώδικασ
Στο ςθμείο αυτό, οι μακθτζσ είναι ςε κζςθ να ςυμπλθρϊςουν το
μυςτθριϊδεσ κυκλικό διάγραμμα αφοφ ιεραρχιςουν ωςτόςο
πρϊτα τα 4R.

Περιγραφι του Προγράμματοσ
Το μονοιμερο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει τθ ςυμμετοχι των
μακθτϊν ςε μια ακολουκία δραςτθριοτιτων με κεωρθτικι και
βιωματικι κατεφκυνςθ. Το πρόγραμμα ςτθρίηεται ςτθν
παιδαγωγικι προςζγγιςθ τθσ λιψθσ απόφαςθσ. Είναι
οργανωμζνο με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ςτθρίηει τθν κατανόθςθ
περιβαλλοντικϊν εννοιϊν και μζςα από μια πρωτότυπθ αποςτολι
να ειςάγει τουσ μακθτζσ ςε ηθτιματα που ςυνδζονται με τθν
ανακφκλωςθ και τθν αειφόρο κατανάλωςθ.

8. Ψωνίηω οικολογικά
Ζχοντασ ςτα χζρια τουσ το κυκλικό διάγραμμα με τον πράςινο
κϊδικα οι μακθτζσ μεταβαίνουν ςτο μικροκατάςτθμα, λαμβάνουν
τισ αποφάςεισ τουσ και ψωνίηουν οικολογικά και προετοιμάηονται
για το πικνίκ τουσ.

Ποιοσ μπορεί να ςυμμετζχει;
Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.
απευκφνονται ςε όλα τα ςχολεία τθσ Δθμοτικισ και Μζςθσ
Εκπαίδευςθσ και παρζχονται εντελϊσ ΔΩΡΕΑΝ. Μζγιςτοσ αρικμόσ
μακθτϊν: 30 (μζχρι 40, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ). Πλθροφορίεσ
τθλ. 25954954.
Στείλετε τθν αίτθςι ςασ το ςυντομότερο δυνατό ςτο
τθλεομοιότυπο 25335682. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.

1. Αποςτολι
Οι μακθτζσ ζχουν ωσ αποςτολι τουσ, να επιςκεφτοφν το
μικροκατάςτθμα που ζχει ςτθκεί ςτουσ χϊρουσ του
περιβαλλοντικοφ μασ κζντρου, αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ του
προγράμματοσ, για να ψωνίςουν τα προϊόντα που χρειάηονται
ϊςτε να ετοιμάςουν ζνα πικνίκ. Προτοφ ωςτόςο ψωνίςουν

Εκπαίδευση μέσα στο περιβάλλον,
από το περιβάλλον,
για το περιβάλλον

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Αγίου Ανδρζου 306, Σ.Θ. 56091, 3304 Λεμεςόσ Κφπροσ
Σηλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σηλεομ: 25335682, 25371548
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org
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Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.

Παραδοζιακές τρήζεις ηων θσηών ηης Κύπροσ
χολική Χρονιά 2010 - 2011

Μζςα από το πρόγραμμα
δεξιοτιτων διερεφνθςθσ με
εννοιολογικι κατανόθςθ και
των μακθτϊν ςχετικά με
παραδοςιακζσ τουσ χριςεισ,
βιωματικισ μάκθςθσ.

αυτό προωκείται θ καλλιζργεια
επιτόπιεσ μελζτεσ ςτθ φφςθ, θ
περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ
τα φυτά τθσ Κφπρου και τισ
μζςω ολιςτικισ προςζγγιςθσ και

Οι μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ
ςυνυφαςμζνεσ με τισ αρχζσ
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και
Αειφορία, προωκϊντασ παράλλθλα
ςυνεργαςία.

Περιβαλλοντικι Περιιγθςθ που δθμιοφργθςε το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. για
τα προγράμματά του. Μζςω διαλογικισ ςυηιτθςθσ και προβολϊν
Σχολική Χρονιά 2005 - 2006
προςεγγίηονται οι ςχετικζσ με τισ παραδοςιακζσ χριςεισ των
φυτϊν ζννοιεσ. Εξετάηονται ο ρόλοσ και θ ςθμαςία τουσ ςτο
περιβάλλον, ςτον πολιτιςμό και τισ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ από τθν
αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα. Δίνεται ζμφαςθ ςτον τρόπο ςυλλογισ
και τισ διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ των φυτϊν. Αναγνωρίηεται θ
ανάγκθ για διατιρθςθ τθσ παραδοςιακισ γνϊςθσ ςχετικά με τα
φυτά.

που υιοκετοφνται είναι
και τθ φιλοςοφία τθσ
τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν
το ομαδικό πνεφμα και τθ

2. Μελετώ και ανακαλφπτω
Οι μακθτζσ μελετοφν και ανακαλφπτουν τισ παραδοςιακζσ
χριςεισ των φυτϊν τθσ Κφπρου. Ωσ ομάδεσ ειδικϊν ςε ζνα
παιγνίδι κρυμμζνου κθςαυροφ με γρίφουσ και εκπλιξεισ
προςπακοφν να ςυλλζξουν τα διάφορα ςτοιχεία που είναι
απαραίτθτα για τθν ειδικότθτά τουσ. Η κάκε ομάδα ειδικϊν ζχει
μία ξεχωριςτι αποςτολι.

Στόχοι
Οι ςτόχοι του Προγράμματοσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
«Παραδοςιακζσ χρήςεισ των φυτών τησ Κφπρου» είναι:
o Να γνωρίςουν οι μακθτζσ φυτά που χρθςιμοποιοφνται ςτθν
παράδοςθ τθσ Κφπρου.
o Να αντιλθφκοφν τον τρόπο ςυλλογισ και επεξεργαςίασ τουσ.
o Να ανακαλφψουν προϊόντα που παράγονται από τα φυτά.
o Να διερευνιςουν τθ ςχζςθ του ανκρϊπου με τισ χριςεισ των
φυτϊν.
o Να
αναπτφξουν
τθν
ικανότθτα
κριτικισ
ςκζψθσ
αντιμετωπίηοντασ το πρόβλθμα υποβάκμιςθσ και εξαφάνιςθσ
τθσ παραδοςιακισ γνϊςθσ που ςχετίηεται με τα φυτά.
o Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ μεγάλθ ςθμαςία διατιρθςθσ των
παραδοςιακϊν χριςεων των φυτϊν και να αναπτφξουν
κετικζσ ςτάςεισ και αξίεσ.

3. Ανάγκθ διατιρθςθσ τθσ παραδοςιακισ γνώςθσ
Οι μακθτζσ ςτο εργαςτιριο βιολογίασ, ωσ ειδικοί, επεξεργάηονται
τα ςτοιχεία που ςυνζλεξαν και ετοιμάηουν μία πινακίδα
ενθμζρωςθσ, ϊςτε να τα παρουςιάςουν και ςτισ υπόλοιπεσ
ομάδεσ. Διερευνοφν τθ ςχζςθ του ανκρϊπου με τισ χριςεισ των
φυτϊν, αντιλαμβάνονται τθν ανάγκθ για διατιρθςθ τθσ
παραδοςιακισ γνϊςθσ που ςχετίηεται με τα φυτά και
αναπτφςςουν κετικζσ προσ το περιβάλλον ςτάςεισ και αξίεσ.

4. Έκφραςθ - Αξιολόγθςθ
Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ καλλιτεχνικισδθμιουργικισ ζκφραςθσ μζςω τθσ δθμιουργίασ τθσ ενθμερωτικισ
πινακίδασ. Γίνεται θ αξιολόγθςθ του προγράμματοσ.

Περιγραφι του Προγράμματοσ
Το μονοιμερο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει τθ ςυμμετοχι ςε
μια ακολουκία δραςτθριοτιτων με κεωρθτικι και πρακτικι
κατεφκυνςθ κακϊσ και ζκφραςθ-αξιολόγθςθ. Είναι οργανωμζνο
με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ςτθρίηει τθν κατανόθςθ περιβαλλοντικϊν
εννοιϊν και ηθτθμάτων και να επιτρζπει τθν ομαλι μετάβαςθ από
το απλό ςτο ςφνκετο, από το κοντινό ςτο μακρινό και από το
εφκολο ςτο δφςκολο.

Ποιοσ μπορεί να ςυμμετζχει;
Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.
απευκφνονται ςε όλα τα ςχολεία τθσ Δθμοτικισ και Μζςθσ
Εκπαίδευςθσ και παρζχονται εντελϊσ ΔΩΡΕΑΝ. Μζγιςτοσ αρικμόσ
μακθτϊν: 30 (μζχρι 40, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ). Πλθροφορίεσ
τθλ. 25954954.

1. Τα φυτά ςτθ ηωι του ανκρώπου

Στείλετε τθν αίτθςι ςασ το ςυντομότερο δυνατό ςτο
τθλεομοιότυπο 25335682. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.

Οι μακθτζσ παρακολουκοφν ςε ειδικι αίκουςα προβολϊν το
εξαιρετικό οικολογικό ντοκιμαντζρ Χερςόνθςοσ Ακρωτθρίου –

Εκπαίδευση μέσα στο περιβάλλον,
από το περιβάλλον,
για το περιβάλλον

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Αγίου Ανδρζου 306, Σ.Θ. 56091, 3304 Λεμεςόσ Κφπροσ
Σηλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σηλεομ: 25335682, 25371548
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org
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Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.

Πανίδα ηης τερζονήζοσ Ακρωηηρίοσ

χολική Χρονιά 2010 - 2011
Μζςα από το πρόγραμμα αυτό προωκείται θ καλλιζργεια
δεξιοτιτων διερεφνθςθσ με επιτόπιεσ μελζτεσ ςτθ φφςθ, θ
εννοιολογικι κατανόθςθ και περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ
των μακθτϊν ςχετικά με τθν πανίδα τθσ χερςονιςου Ακρωτθρίου,
μζςω ολιςτικισ προςζγγιςθσ και βιωματικισ μάκθςθσ.
Οι μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ
ςυνυφαςμζνεσ με τισ αρχζσ
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και
Αειφορία, προωκϊντασ παράλλθλα
ςυνεργαςία.

Περιβαλλοντικθ Περιθγηςη που δθμιοφργθςε το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. για
τα προγράμματά του. Μζςω διαλογικισ ςυηιτθςθσ και προβολϊν
προςεγγίηονται οι ςχετικζσ με τα ηϊα ζννοιεσ. Εξετάηονται ο ρόλοσ
και οι λειτουργίεσ των ηϊων ςτθν οικολογία, ςτον πολιτιςμό και
τισ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ.
ΔίνεταιΧρονιά
ζμφαςθ ςτον
προςδιοριςμό
Σχολική
2005
- 2006 και
ταξινόμθςθ των ηϊων. Αναγνωρίηονται πιζςεισ και απειλζσ που
δζχονται και εξετάηεται θ ανάγκθ διατιρθςθσ τουσ μζςω
κατάλλθλων πρακτικϊν περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και
υιοκζτθςθσ προτφπων ςυμπεριφοράσ φιλικϊν προσ το
περιβάλλον.

που υιοκετοφνται είναι
και τθ φιλοςοφία τθσ
τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν
το ομαδικό πνεφμα και τθ

2. Μελετώ και ανακαλφπτω
Οι μακθτζσ μελετοφν και ανακαλφπτουν τθν ποικιλία των ηωικϊν
ειδϊν που παρατθροφνται ςε διάφορα οικοςυςτιματα. Οι
μακθτζσ ςτισ ομάδεσ τουσ, καλοφνται να απαντιςουν ς’ ζνα
ερευνθτικό ερϊτθμα. Παρατθροφν, καταγράφουν, ςυλλζγουν
δείγματα και άλλεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ ηωικοφσ
οργανιςμοφσ και τα ενδιαιτιματα ςτα οποία καταγράφθκαν.

Στόχοι
Οι ςτόχοι του Προγράμματοσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
«Πανίδα τησ χερςονήςου Ακρωτηρίου» είναι:
o Να γνωρίςουν οι μακθτζσ είδθ ηϊων τθσ Κφπρου ςτθν
χερςόνθςο Ακρωτθρίου.
o Να αντιλθφκοφν τισ διαφορετικζσ ομάδεσ των ηϊων.
o Να μελετιςουν τα ςυςτθματικά γνωρίςματα μζςω των
οποίων χαρακτθρίηουμε, ονομάηουμε και κατατάςςουμε ζνα
ηωικό οργανιςμό.
o Να εντοπίςουν και να προςδιορίςουν ηϊα ςε διάφορα
οικοςυςτιματα.
o Να διερευνιςουν τισ διαφοροποιιςεισ ςτθν πανίδα, ανάλογα
με τουσ βιοτικοφσ ι αβιοτικοφσ παράγοντεσ που τθν
επθρεάηουν (μικροενδιαιτιματα).
o Να αναπτφξουν τθν ικανότθτα κριτικισ ςκζψθσ μζςω τθσ
διερεφνθςθσ ανκρωπογενϊν πιζςεων και απειλϊν.
o Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν οικολογικι ςθμαςία των ηϊων και
να αναπτφξουν κετικζσ ςτάςεισ και αξίεσ.

3. Τα ζώα και ο άνιρωποσ
Οι μακθτζσ ςτο εργαςτιριο βιολογίασ, χρθςιμοποιοφν ζντυπθ και
θλεκτρονικι κλείδα για να προςδιορίςουν τα ηϊα που
κατζγραψαν. Γίνεται ταξινόμθςθ και κατθγοριοποίθςθ των ηϊων,
τα ςυςχετίηουν με το ενδιαίτθμά τουσ, εντοπίηουν προςαρμοςτικά
χαρακτθριςτικά τουσ, ςυηθτοφν τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ και
ςυγκρίνουν τα αποτελζςματά τουσ. Διερευνοφν τθ ςχζςθ του
ανκρϊπου με τθν πανίδα κάποιου τόπου, αντιλαμβάνονται τθν
ανάγκθ για αειφορικι διαχείριςι τθσ και αναπτφςςουν κετικζσ
προσ το περιβάλλον ςτάςεισ και αξίεσ.
4. Έκφραςη - Αξιολόγηςη
Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ καλλιτεχνικισδθμιουργικισ
ζκφραςθσ.
Γίνεται
θ
αξιολόγθςθ
του
προγράμματοσ.

Περιγραφθ του Προγράμματοσ
Το μονοιμερο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει τθ ςυμμετοχι ςε
μια ακολουκία δραςτθριοτιτων με κεωρθτικι και πρακτικι
κατεφκυνςθ κακϊσ και ζκφραςθ-αξιολόγθςθ. Είναι οργανωμζνο
με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να ςτθρίηει τθν κατανόθςθ
περιβαλλοντικϊν εννοιϊν και ηθτθμάτων και να επιτρζπει τθν
ομαλι μετάβαςθ από το απλό ςτο ςφνκετο, από το κοντινό ςτο
μακρινό και από το εφκολο ςτο δφςκολο.

Ποιοσ μπορεί να ςυμμετέχει;
Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.
απευκφνονται ςε όλα τα ςχολεία τθσ Δθμοτικισ και Μζςθσ
Εκπαίδευςθσ και παρζχονται εντελϊσ ΔΩΡΕΑΝ. Μζγιςτοσ αρικμόσ
μακθτϊν: 30 (μζχρι 40, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ). Πλθροφορίεσ
τθλ. 25954954.

1. Το βαςίλειο των ζώων
Οι μακθτζσ παρακολουκοφν ςε ειδικι αίκουςα προβολϊν το
εξαιρετικό οικολογικό ντοκιμαντζρ Χερςόνηςοσ Ακρωτηρίου –

Στείλετε τθν αίτθςι ςασ το ςυντομότερο δυνατό ςτο
τθλεομοιότυπο 25335682. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.

Εκπαίδευση μέσα στο περιβάλλον,
από το περιβάλλον,
για το περιβάλλον

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Αγίου Ανδρζου 306, Σ.Θ. 56091, 3304 Λεμεςόσ Κφπροσ
Σηλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σηλεομ: 25335682, 25371548
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org
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Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.

Χλωρίδα, εξερεύνηζη ηων θυηών
χολική Χρονιά 2010 - 2011
Μζςα από το πρόγραμμα αυτό προωκείται θ καλλιζργεια
δεξιοτιτων διερεφνθςθσ με επιτόπιεσ μελζτεσ ςτθ φφςθ, θ
εννοιολογικι κατανόθςθ και περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ
των μακθτϊν ςχετικά με τθ χλωρίδα τθσ Κφπρου, μζςω ολιςτικισ
προςζγγιςθσ και βιωματικισ μάκθςθσ.
Οι μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ
ςυνυφαςμζνεσ με τισ αρχζσ
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και
Αειφορία, προωκϊντασ παράλλθλα
ςυνεργαςία.

Περιβαλλοντικθ Περιθγηςη που δθμιοφργθςε το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. για
τα προγράμματά του. Μζςω διαλογικισ ςυηιτθςθσ και προβολϊν
προςεγγίηονται οι ςχετικζσ με τα φυτά ζννοιεσ. Εξετάηονται ο
ρόλοσ και οι λειτουργίεσ των φυτϊν ςτθν οικολογία, ςτον
Σχολικήκοινωνίεσ.
Χρονιά Δίνεται
2005 -ζμφαςθ
2006 ςτον
πολιτιςμό και τισ ανκρϊπινεσ
προςδιοριςμό των φυτϊν. Αναγνωρίηονται πιζςεισ και απειλζσ
που δζχονται και εξετάηεται θ ανάγκθ διατιρθςθσ τουσ μζςω
κατάλλθλων πρακτικϊν περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και
υιοκζτθςθσ προτφπων ςυμπεριφοράσ φιλικϊν προσ το
περιβάλλον.

που υιοκετοφνται είναι
και τθ φιλοςοφία τθσ
τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν
το ομαδικό πνεφμα και τθ

2. Μελετώ και ανακαλφπτω
Οι μακθτζσ μελετοφν και ανακαλφπτουν τθν ποικιλία των φυτικϊν
ειδϊν που παρατθροφνται ςε διάφορα οικοςυςτιματα. Οι
μακθτζσ, ςτισ ομάδεσ τουσ, καλοφνται να απαντιςουν ς’ ζνα
ερευνθτικό ερϊτθμα. Οι μακθτζσ παρατθροφν, καταγράφουν,
ςυλλζγουν δείγματα και άλλεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα
ενδιαιτιματα των φυτϊν και διακρίνουν μικροενδιαιτιματα.

Στόχοι
Οι ςτόχοι του Προγράμματοσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
«Χλωρίδα, εξερεφνηςη των φυτών» είναι:
o
o
o

o
o
o

o
o

Να γνωρίςουν οι μακθτζσ φυτά τθσ Κφπρου ςτθν χερςόνθςο
Ακρωτθρίου και τουσ ςθμαντικότερουσ τφπουσ βλάςτθςθσ.
Να αντιλθφκοφν τισ διαφορετικζσ βιοτικζσ μορφζσ των φυτϊν.
Να αναγνωρίηουν τα μζρθ των φυτϊν και να αντιλθφκοφν τα
βαςικά ςτοιχεία μζςω των οποίων χαρακτθρίηουμε,
ονομάηουμε και κατατάςςουμε ζνα φυτό.
Να προςδιορίςουν φυτά.
Να μελετιςουν χαρακτθριςτικζσ φυτοκοινότθτεσ ςε
ςυγκεκριμζνα ενδιαιτιματα.
Να διερευνιςουν τισ διαφοροποιιςεισ ςτθ χλωρίδα, ανάλογα
με τουσ βιοτικοφσ ι αβιοτικοφσ παράγοντεσ που τθν
επθρεάηουν (μικρoενδιαιτιματα).
Να αναπτφξουν τθν ικανότθτα κριτικισ ςκζψθσ μζςω τθσ
διερεφνθςθσ ανκρωπογενϊν πιζςεων και απειλϊν.
Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν οικολογικι ςθμαςία των φυτϊν
και να αναπτφξουν κετικζσ ςτάςεισ και αξίεσ.

3. Τα φυτά και ο άνιρωποσ
Οι μακθτζσ ςτο εργαςτιριο βιολογίασ, χρθςιμοποιοφν ζντυπθ και
θλεκτρονικι κλείδα για να προςδιορίςουν τα φυτά που
κατζγραψαν. Ομαδοποιοφν και ταξινομοφν τα φυτικά υλικά, τα
ςυςχετίηουν με το ενδιαίτθμά τουσ, ςυηθτοφν τουσ
προβλθματιςμοφσ τουσ και ςυγκρίνουν τα αποτελζςματά τουσ.
Διερευνοφν τθ ςχζςθ του ανκρϊπου με τθ χλωρίδα κάποιου
τόπου, αντιλαμβάνονται τθν ανάγκθ για αειφορικι διαχείριςι τθσ
και αναπτφςςουν κετικζσ προσ το περιβάλλον ςτάςεισ και αξίεσ.
4. Έκφραςη - Αξιολόγηςη
Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ καλλιτεχνικισδθμιουργικισ
ζκφραςθσ.
Γίνεται
θ
αξιολόγθςθ
του
προγράμματοσ.

Περιγραφθ του Προγράμματοσ
Το μονοιμερο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει τθ ςυμμετοχι ςε
μια ακολουκία δραςτθριοτιτων με κεωρθτικι και πρακτικι
κατεφκυνςθ κακϊσ και ζκφραςθ-αξιολόγθςθ. Είναι οργανωμζνο
με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να ςτθρίηει τθν κατανόθςθ
περιβαλλοντικϊν εννοιϊν και ηθτθμάτων και να επιτρζπει τθν
ομαλι μετάβαςθ από το απλό ςτο ςφνκετο, από το κοντινό ςτο
μακρινό και από το εφκολο ςτο δφςκολο.

Ποιοσ μπορεί να ςυμμετέχει;
Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.
απευκφνονται ςε όλα τα ςχολεία τθσ Δθμοτικισ και Μζςθσ
Εκπαίδευςθσ και παρζχονται εντελϊσ ΔΩΡΕΑΝ. Μζγιςτοσ αρικμόσ
μακθτϊν: 30 (μζχρι 40, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ). Πλθροφορίεσ
τθλ. 25954954.

1. Η ζωθ των φυτών
Οι μακθτζσ παρακολουκοφν ςε ειδικι αίκουςα προβολϊν το
εξαιρετικό οικολογικό ντοκιμαντζρ Χερςόνηςοσ Ακρωτηρίου –

Στείλετε τθν αίτθςι ςασ το ςυντομότερο δυνατό ςτο
τθλεομοιότυπο 25335682. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.

Εκπαίδευση μέσα στο περιβάλλον,
από το περιβάλλον,
για το περιβάλλον

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Αγίου Ανδρζου 306, Σ.Θ. 56091, 3304 Λεμεςόσ Κφπροσ
Σηλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σηλεομ: 25335682, 25371548
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org
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Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.

Οικοσσστήματα της τερσονήσοσ Ακρωτηρίοσ
χολική Χρονιά 2010 - 2011

Μζςα από το πρόγραμμα αυτό προωκείται θ καλλιζργεια
δεξιοτιτων διερεφνθςθσ με επιτόπιεσ μελζτεσ ςτθ φφςθ, θ
εννοιολογικι κατανόθςθ και περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ
των μακθτϊν ςχετικά με τα οικοςυςτιματα, μζςω ολιςτικισ
προςζγγιςθσ και βιωματικισ μάκθςθσ.
Οι μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ
ςυνυφαςμζνεσ με τισ αρχζσ
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και
Αειφορία, προωκϊντασ παράλλθλα
ςυνεργαςία.

Εξετάηονται ο ρόλοσ και οι λειτουργίεσ των οικοςυςτθμάτων
ςτθν οικολογία, ςτον πολιτιςμό και τισ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ.
Δίνεται ζμφαςθ ςτα οικοςυςτιματα τθσ χερςονιςου Ακρωτθρίου.
Αναγνωρίηονται οι πιζςεισ και οι απειλζσ που δζχονται και
Χρονιά
2005 κατάλλθλων
- 2006
εξετάηεται θ ανάγκθ Σχολική
διατιρθςθσ
τουσ μζςω
πρακτικϊν περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και υιοκζτθςθσ
προτφπων ςυμπεριφοράσ φιλικϊν προσ το περιβάλλον.

που υιοκετοφνται είναι
και τθ φιλοςοφία τθσ
τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν
το ομαδικό πνεφμα και τθ

2. Μελετώ και ανακαλφπτω
Οι μακθτζσ μελετοφν και ανακαλφπτουν τθν ποικιλία
οικοςυςτθμάτων που μποροφν να ςυναντιςουν γφρω τουσ.
Οργανϊνονται ςε ομάδεσ και ακολουκοφν εκπαιδευτικό
μονοπάτι. Παρατθροφν, καταγράφουν, ςυλλζγουν υλικά και
πλθροφορίεσ, κάνουν μετριςεισ βιοτικϊν και αβιοτικϊν
παραγόντων και καταγράφουν τθ δομι των οικοςυςτθμάτων.

Στόχοι
Οι ςτόχοι του Προγράμματοσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
«Οικοςυςτήματα τησ χερςονήςου Ακρωτηρίου» είναι:
o Να γνωρίςουν οι μακθτζσ τθν ζννοια του οικοςυςτιματοσ.
o Να μελετιςουν διαφορετικά οικοςυςτιματα και τα
χαρακτθριςτικά είδθ τουσ.
o Να τα ταξινομιςουν ςε φυςικά και τεχνθτά.
o Να διερευνιςουν αβιοτικοφσ και βιοτικοφσ παράγοντεσ ςε
διαφορετικά οικοςυςτιματα.
o Να ςυνδζςουν τθ δομι και τισ λειτουργίεσ τουσ.
o Να χαρτογραφιςουν τα οικοςυςτιματα που κα μελετιςουν.
o Να αναπτφξουν τθν ικανότθτα κριτικισ ςκζψθσ και επίλυςθσ
προβλθμάτων.
o Να αντιλθφκοφν τθ μεγάλθ ςθμαςία ενόσ υγιοφσ
οικοςυςτιματοσ και να αναπτφξουν κετικζσ ςτάςεισ και αξίεσ.

3. Οικοςυςτήματα και Άνθρωποσ
Οι μακθτζσ ςτο εργαςτιριο βιολογίασ οργανϊνουν τα δεδομζνα
τουσ και δθμιουργοφν μοντζλα των οικοςυςτθμάτων που
μελζτθςαν. Παρουςιάηουν τα μοντζλα που δθμιοφργθςαν ςτουσ
ςυμμακθτζσ τουσ, ςυηθτοφν και καταλιγουν ςε ςυμπεράςματα.
Οι μακθτζσ διερευνοφν τθ ςχζςθ του ανκρϊπου με τα
οικοςυςτιματα. Ανακαλφπτουν ςχζςεισ αμοιβαίου οφζλουσ,
επιδράςεισ, προβλιματα, προςδιορίηουν τθν ανάγκθ για
αειφορικι διαχείριςθ των οικοςυςτθμάτων και αναπτφςςουν
κετικζσ προσ το περιβάλλον ςτάςεισ και αξίεσ.

Περιγραφή του Προγράμματοσ

4. Έκφραςη - Αξιολόγηςη
Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ καλλιτεχνικισδθμιουργικισ
ζκφραςθσ.
Γίνεται
θ
αξιολόγθςθ
του
προγράμματοσ.

Το μονοιμερο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει τθ ςυμμετοχι ςε
μια ακολουκία δραςτθριοτιτων με κεωρθτικι και πρακτικι
κατεφκυνςθ, κακϊσ και ζκφραςθ-αξιολόγθςθ. Είναι οργανωμζνο
με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ςτθρίηει τθν κατανόθςθ περιβαλλοντικϊν
εννοιϊν και ηθτθμάτων και να επιτρζπει τθν ομαλι μετάβαςθ από
το απλό ςτο ςφνκετο, από το κοντινό ςτο μακρινό και από το
εφκολο ςτο δφςκολο.

Ποιοσ μπορεί να ςυμμετέχει;
Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.
απευκφνονται ςε όλα τα ςχολεία τθσ Δθμοτικισ και Μζςθσ
Εκπαίδευςθσ και παρζχονται εντελϊσ ΔΩΡΕΑΝ. Μζγιςτοσ αρικμόσ
μακθτϊν: 30. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μπορεί να δεχκεί μζχρι
40 (κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τουσ αρμόδιουσ εκπαιδευτικοφσ του
ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.). Πλθροφορίεσ τθλ. 25954954.

1. Η φφςη το ςπίτι μασ
Οι μακθτζσ παρακολουκοφν ςε ειδικι αίκουςα προβολϊν το
εξαιρετικό οικολογικό ντοκιμαντζρ Χερςόνηςοσ Ακρωτηρίου –
Περιβαλλοντική Περιήγηςη που δθμιοφργθςε το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. για
τα προγράμματά του. Μζςω διαλογικισ ςυηιτθςθσ και προβολϊν
προςεγγίηονται οι ςχετικζσ με τα οικοςυςτιματα ζννοιεσ.

Στείλετε τθν αίτθςι ςασ το ςυντομότερο δυνατό ςτο
τθλεομοιότυπο 25335682. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.

Εκπαίδευση μέσα στο περιβάλλον,
από το περιβάλλον,
για το περιβάλλον

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Αγίου Ανδρζου 306, Σ.Θ. 56091, 3304 Λεμεςόσ Κφπροσ
Σηλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σηλεομ: 25335682, 25371548
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org
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Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.

Βιοποικιλότητα: η ποικιλότητα της ζωής

χολικι Χρονιά 2010 - 2011
Μζςα από το πρόγραμμα αυτό προωκείται θ καλλιζργεια
δεξιοτιτων διερεφνθςθσ με επιτόπιεσ μελζτεσ ςτθ φφςθ, θ
εννοιολογικι κατανόθςθ και περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ
των μακθτϊν ςχετικά με τθ βιοποικιλότθτα, μζςω ολιςτικισ
προςζγγιςθσ και βιωματικισ μάκθςθσ.
Οι μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ
ςυνυφαςμζνεσ με τισ αρχζσ
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και
Αειφορία, προωκϊντασ παράλλθλα
ςυνεργαςία.

που υιοκετοφνται είναι
και τθ φιλοςοφία τθσ
τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν
το ομαδικό πνεφμα και τθ

Στόχοι
Οι ςτόχοι του Προγράμματοσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
«Βιοποικιλότθτα: θ ποικιλότθτα τθσ ηωισ» είναι:
o Να γνωρίςουν οι μακθτζσ τθν ζννοια τθσ βιοποικιλότθτασ και
τθν τεράςτια ςθμαςίασ τθσ.
o Να παρατθριςουν διάφορα είδθ οργανιςμϊν που υπάρχουν
ςε διαφορετικά οικοςυςτιματα.
o Να αντιλθφκοφν τα επίπεδα τθσ βιοποικιλότθτασ.
o Να διερευνιςουν τθ ςχζςθ αβιοτικϊν και βιοτικϊν
παραγόντων με τθ βιοποικιλότθτα.
o Να πραγματοποιιςουν ποιοτικι και ποςοτικι μελζτθ τθσ
βιοκοινότθτασ διαφόρων οικοςυςτθμάτων.
o Να αναπτφξουν τθν ικανότθτα κριτικισ ςκζψθσ και επίλυςθσ
προβλθμάτων.
o Να αντιλθφκοφν τθ μεγάλθ ςθμαςία ενόσ υγιοφσ
οικοςυςτιματοσ και το ρόλο τθσ βιοποικιλότθτασ ςε αυτό και
να αναπτφξουν κετικζσ ςτάςεισ και αξίεσ.

Περιγραφή του Προγράμματοσ
Το μονοιμερο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει τθ ςυμμετοχι ςε
μια ακολουκία δραςτθριοτιτων με κεωρθτικι και πρακτικι
κατεφκυνςθ, κακϊσ και ζκφραςθ-αξιολόγθςθ. Είναι οργανωμζνο
με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ςτθρίηει τθν κατανόθςθ περιβαλλοντικϊν
εννοιϊν και ηθτθμάτων και να επιτρζπει τθν ομαλι μετάβαςθ από
το απλό ςτο ςφνκετο, από το κοντινό ςτο μακρινό και από το
εφκολο ςτο δφςκολο.
1. Μαθαίνω για τη βιοποικιλότητα
Οι μακθτζσ παρακολουκοφν ςε ειδικι αίκουςα προβολϊν το
εξαιρετικό οικολογικό ντοκιμαντζρ Χερςόνηςοσ Ακρωτηρίου –
Περιβαλλοντική Περιήγηςη που δθμιοφργθςε το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. για
τα προγράμματά του. Μζςω διαλογικισ ςυηιτθςθσ και προβολϊν
προςεγγίηονται οι ςχετικζσ με τθ βιοποικιλότθτα ζννοιεσ.

Εξετάηονται ο ρόλοσ και οι λειτουργίεσ τθσ βιοποικιλότθτασ ςτα
οικοςυςτιματα, ςτον πολιτιςμό και τισ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ.
Δίνεται ζμφαςθ ςτθ βιοποικιλότθτα τθσ Κφπρου. Αναγνωρίηονται
οι πιζςεισ και οι απειλζσ που δζχεται και εξετάηεται θ ανάγκθ
διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ
μζςω κατάλλθλων
πρακτικϊν
Σχολική Χρονιά
2005 - 2006
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και υιοκζτθςθσ προτφπων
ςυμπεριφοράσ φιλικϊν προσ το περιβάλλον.
2. Μελετώ και ανακαλφπτω
Οι μακθτζσ μελετοφν και ανακαλφπτουν τθν τεράςτια ποικιλία
οργανιςμϊν που μποροφν να εντοπίςουν γφρω τουσ. Ζχοντασ ωσ
αποςτολι τουσ να επιλφςουν ζνα πρόβλθμα που τίκεται, οι
μακθτζσ ακολουκοφν εκπαιδευτικό μονοπάτι και καταγράφουν τθ
βιοποικιλότθτα, ςυλλζγουν δείγματα, κάνουν μετριςεισ βιοτικϊν
και αβιοτικϊν παραγόντων και καταγράφουν τθ βλάςτθςθ ςε
διαφορετικά οικοςυςτιματα.
3. Άνθρωποσ και Βιοποικιλότητα
Οι μακθτζσ ςτο εργαςτιριο βιολογίασ παρατθροφν ςε
μικροςκόπια και ςτερεοςκόπια, ςυγκρίνουν τα αποτελζςματά
τουσ και ςυηθτοφν τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ. Διερευνοφν τθ
ςχζςθ του ανκρϊπου με τθ βιοποικιλότθτα και του παγκόςμιου
προβλιματοσ απϊλειάσ τθσ. Στθριηόμενοι ςτισ ςθμερινζσ ανάγκεσ
του Ευρωπαίου πολίτθ διερευνοφν το μζλλον ενόσ τεχνθτά
καταςκευαςμζνου ανκρϊπινου πολιτιςμοφ. Αντιλαμβάνονται τθν
ανάγκθ για Αειφόρο ανάπτυξθ, προτείνουν λφςεισ και
αναπτφςςουν κετικζσ προσ το περιβάλλον ςτάςεισ και αξίεσ.
4. Έκφραςη - Αξιολόγηςη
Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ καλλιτεχνικισδθμιουργικισ
ζκφραςθσ.
Γίνεται
θ
αξιολόγθςθ
του
προγράμματοσ.

Ποιοσ μπορεί να ςυμμετέχει;
Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.
απευκφνονται ςε όλα τα ςχολεία τθσ Δθμοτικισ και Μζςθσ
Εκπαίδευςθσ και παρζχονται εντελϊσ ΔΩΡΕΑΝ. Μζγιςτοσ αρικμόσ
μακθτϊν: 30. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μπορεί να δεχκεί μζχρι
40 (κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τουσ αρμόδιουσ εκπαιδευτικοφσ του
ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.). Πλθροφορίεσ τθλ. 25954954.
Στείλετε τθν αίτθςι ςασ το ςυντομότερο δυνατό ςτο
τθλεομοιότυπο 25335682. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.

Εκπαίδευση μέσα στο περιβάλλον,
από το περιβάλλον,
για το περιβάλλον

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Αγίου Ανδρζου 306, Σ.Θ. 56091, 3304 Λεμεςόσ Κφπροσ
Σθλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σθλεομ: 25335682, 25371548
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org
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Στη χώρα τωμ αλυκώμ
χολική Χρονιά 2010 - 2011
Μζςα από το πρόγραμμα αυτό προωκείται θ καλλιζργεια
δεξιοτιτων διερεφνθςθσ με επιτόπιεσ μελζτεσ ςτθ φφςθ, θ
εννοιολογικι κατανόθςθ και περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ
των μακθτϊν ςχετικά με το βιότοπο τθσ αλυκισ, μζςω ολιςτικισ
προςζγγιςθσ και βιωματικισ μάκθςθσ.
Οι μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ
ςυνυφαςμζνεσ με τισ αρχζσ
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και
Αειφορία, προωκϊντασ παράλλθλα
ςυνεργαςία.

που υιοκετοφνται είναι
και τθ φιλοςοφία τθσ
τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν
το ομαδικό πνεφμα και τθ

Στόχοι
Οι ςτόχοι του Προγράμματοσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
«τη χώρα των αλυκών» είναι:
o Να γνωρίςουν οι μακθτζσ τουσ αλοφυτικοφσ οικοτόπουσ τθσ
αλυκισ Ακρωτθρίου.
o Να παρατθριςουν τθ ηϊνωςθ τθσ βλάςτθςθσ, ανάλογα με τθν
αλατότθτα του εδάφουσ.
o Να διερευνιςουν τα προςαρμοςτικά χαρακτθριςτικά τθσ
ιδιαίτερθσ χλωρίδασ τθσ αλυκισ που τθν κακιςτοφν ανκεκτικι
ςτθν αλατότθτα.
o Να διερευνιςουν τθ ςχζςθ αβιοτικϊν και βιοτικϊν
παραγόντων και τισ εποχιακζσ μεταβολζσ τουσ.
o Να μελετιςουν τθν πανίδα τθσ αλυκισ και τισ τροφικζσ
ςχζςεισ μεταξφ των οργανιςμϊν.
o Να αναπτφξουν τθν ικανότθτα κριτικισ ςκζψθσ και επίλυςθσ
προβλθμάτων, μζςω τθσ διερεφνθςθσ ανκρωπογενϊν
πιζςεων και απειλϊν.
o Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ μεγάλθ οικολογικι αξία τθσ αλυκισ
για τα μεταναςτευτικά κυρίωσ πουλιά και να αναπτφξουν
κετικζσ ςτάςεισ και αξίεσ.

Περιγραφή του Προγράμματοσ
Το μονοιμερο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει τθ ςυμμετοχι ςε
μια ακολουκία δραςτθριοτιτων με κεωρθτικι και πρακτικι
κατεφκυνςθ, κακϊσ και ζκφραςθ-αξιολόγθςθ. Είναι οργανωμζνο
με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να ςτθρίηει τθν κατανόθςθ
περιβαλλοντικϊν εννοιϊν και ηθτθμάτων και να επιτρζπει τθν
ομαλι μετάβαςθ από το απλό ςτο ςφνκετο, από το κοντινό ςτο
μακρινό και από το εφκολο ςτο δφςκολο.
1. Η αλυκή, ζνα μοναδικό οικοςφςτημα
Οι μακθτζσ παρακολουκοφν ςε ειδικι αίκουςα προβολϊν το
εξαιρετικό οικολογικό ντοκιμαντζρ Χερςόνηςοσ Ακρωτηρίου –

Περιβαλλοντική Περιήγηςη που δθμιοφργθςε το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. για
τα προγράμματά του. Μζςω διαλογικισ ςυηιτθςθσ και προβολϊν
προςεγγίηονται οι ςχετικζσ με τθν αλυκι ζννοιεσ. Εξετάηονται ο
ρόλοσ και οι λειτουργίεσ τθσ ςτθν οικολογία, ςτον πολιτιςμό και
Σχολική
2005μζχρι
- 2006
τισ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ
από Χρονιά
τθν αρχαιότθτα
ςιμερα.
Δίνεται ζμφαςθ ςτισ προςαρμογζσ τθσ χλωρίδασ και τθσ πανίδασ
ςτθν αλατότθτα. Αναγνωρίηονται οι πιζςεισ και οι απειλζσ που
δζχεται και εξετάηεται θ ανάγκθ διατιρθςισ τθσ μζςω
κατάλλθλων πρακτικϊν περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και
υιοκζτθςθσ προτφπων ςυμπεριφοράσ, φιλικϊν προσ το
περιβάλλον.
2. Μελετώ και ανακαλφπτω
Οι μακθτζσ μελετοφν και ανακαλφπτουν τθν ποικιλία οργανιςμϊν
που παρατθροφνται ςτισ αλυκζσ. Ωσ ομάδεσ ειδικϊν οι μακθτζσ
καλοφνται να επιλφςουν ζνα πρόβλθμα που τίκεται. Οι μακθτζσ
παρατθροφν, καταγράφουν, ςυλλζγουν δείγματα και κάνουν
μετριςεισ βιοτικϊν και αβιοτικϊν παραγόντων ςε ςτακμοφσ γφρω
από τθν αλυκι.
3. Η αλυκή και ο άνθρωποσ
Οι μακθτζσ ςτο εργαςτιριο βιολογίασ, ωσ ειδικοί, παρατθροφν ςε
μικροςκόπια και ςτερεοςκόπια, ςχεδιάηουν και εκτελοφν
πειράματα, αναλφουν τα δεδομζνα τουσ και ςυγκρίνουν τα
αποτελζςματά τουσ. Συηθτοφν τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ και
καταλιγουν ςε ςυμπεράςματα. Διερευνοφν τθ ςχζςθ του
ανκρϊπου με το οικοςφςτθμα τθσ αλυκισ και εφαρμόηουν
πλθκυςμιακό μοντζλο ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ.
Αντιλαμβάνονται τθν ανάγκθ για αειφορικι διαχείριςθ τθσ αλυκισ
και γενικά των υγροβιοτόπων και αναπτφςςουν κετικζσ προσ το
περιβάλλον ςτάςεισ και αξίεσ.
4. Έκφραςη - Αξιολόγηςη
Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε παιγνίδια ρόλων και δραςτθριότθτεσ
καλλιτεχνικισ-δθμιουργικισ ζκφραςθσ. Γίνεται θ αξιολόγθςθ του
προγράμματοσ.

Ποιοσ μπορεί να ςυμμετζχει;
Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.
απευκφνονται ςε όλα τα ςχολεία τθσ Δθμοτικισ και Μζςθσ
Εκπαίδευςθσ και παρζχονται εντελϊσ ΔΩΡΕΑΝ. Μζγιςτοσ αρικμόσ
μακθτϊν: 30 (μζχρι 40, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ). Πλθροφορίεσ
τθλ. 25954954.
Στείλετε τθν αίτθςι ςασ το ςυντομότερο δυνατό ςτο
τθλεομοιότυπο 25335682. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.

Εκπαίδευση μέσα στο περιβάλλον,
από το περιβάλλον,
για το περιβάλλον

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Αγίου Ανδρζου 306, Σ.Θ. 56091, 3304 Λεμεςόσ Κφπροσ
Σηλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σηλεομ: 25335682, 25371548
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org
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Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.

Τα μυστικά της λίμμης

χολική Χρονιά 2010 - 2011
Μζςα από το πρόγραμμα αυτό προωκείται θ καλλιζργεια
δεξιοτιτων διερεφνθςθσ με επιτόπιεσ μελζτεσ ςτθ φφςθ, θ
εννοιολογικι κατανόθςθ και περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ
των μακθτϊν ςχετικά με το βιότοπο τθσ λίμνθσ, μζςω ολιςτικισ
προςζγγιςθσ και βιωματικισ μάκθςθσ.
Οι μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ
ςυνυφαςμζνεσ με τισ αρχζσ
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και
Αειφορία, προωκϊντασ παράλλθλα
ςυνεργαςία.

που υιοκετοφνται είναι
και τθ φιλοςοφία τθσ
τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν
το ομαδικό πνεφμα και τθ

Στόχοι
Οι ςτόχοι του Προγράμματοσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
«Σα μυςτικά τησ λίμνησ» είναι:
o Να γνωρίςουν οι μακθτζσ ζννοιεσ που ςχετίηονται με το νερό
και τον υγροβιότοπο ενόσ λιμναίου οικοςυςτιματοσ.
o Να μελετιςουν τουσ αβιοτικοφσ παράγοντεσ και διαφορετικζσ
μορφζσ ηωισ που υπάρχουν μζςα και γφρω από τθ Δεςποτικι
λίμνθ.
o Να εντοπίςουν τισ τροφικζσ ςχζςεισ και τισ ςχζςεισ
αλλθλεξάρτθςθσ των οργανιςμϊν τθσ λίμνθσ.
o Να αναπτφξουν τθν ικανότθτα κριτικισ ςκζψθσ και λιψθσ
απόφαςθσ μζςω τθσ διερεφνθςθσ ανκρωπογενϊν πιζςεων και
απειλϊν.
o Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ μεγάλθ οικολογικι αξία τθσ
Δεςποτικισ λίμνθσ για τα μεταναςτευτικά κυρίωσ πουλιά και
να αναπτφξουν κετικζσ ςτάςεισ και αξίεσ.

Περιγραφή του Προγράμματοσ
Το μονοιμερο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει τθ ςυμμετοχι ςε
μια ακολουκία δραςτθριοτιτων με κεωρθτικι και βιωματικι
κατεφκυνςθ κακϊσ και ζκφραςθ-αξιολόγθςθ. Είναι οργανωμζνο
με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να ςτθρίηει τθν κατανόθςθ
περιβαλλοντικϊν εννοιϊν και ηθτθμάτων και να επιτρζπει τθν
ομαλι μετάβαςθ από το απλό ςτο ςφνκετο, από το κοντινό ςτο
μακρινό και από το εφκολο ςτο δφςκολο.
1. Η λίμνη, ζνα μοναδικό οικοςφςτημα
Οι μακθτζσ ενθμερϊνονται για τθν αποςτολι τουσ. «Υπάρχει
θ ςκζψθ να ειςαχκοφν ςτθ λίμνθ αρκετά χρυςόψαρα
ϊςτε να αυξθκεί θ βιοποικιλότθτα. Ωςτόςο, υπάρχει
προβλθματιςμόσ κατά πόςον θ λίμνθ ζχει τισ κατάλλθλεσ
ςυνκικεσ για τθν επιβίωςθ των χρυςόψαρϊν. Οι μακθτζσ
καλοφνται να βοθκιςουν ϊςτε να παρκεί θ πιο ςωςτι απόφαςθ.

Μζςω διαλογικισ ςυηιτθςθσ και προβολϊν προςεγγίηονται οι
ςχετικζσ με τθ λίμνθ ζννοιεσ. Εξετάηονται ο ρόλοσ και οι
λειτουργίεσ τθσ ςτθν οικολογία, ςτον πολιτιςμό και τισ
ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ. Δίνεται ζμφαςθ ςτισ ςχζςεισ
Χρονιά
2005 -οι2006
αλλθλεξάρτθςθσ των Σχολική
οργανιςμϊν.
Αναγνωρίηονται
πιζςεισ και
οι απειλζσ που δζχεται και εξετάηεται θ ανάγκθ διατιρθςθσ τθσ
Δεςποτικισ λίμνθσ, μζςω κατάλλθλων πρακτικϊν περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ και υιοκζτθςθσ προτφπων ςυμπεριφοράσ φιλικϊν
προσ το περιβάλλον.
2. Μελετώ και ανακαλφπτω
Οι μακθτζσ μελετοφν και ανακαλφπτουν τθν ποικιλία οργανιςμϊν
που παρατθροφνται ςτθ λίμνθ. Καλοφνται να κάνουν μετριςεισ
και να ςυλλζξουν ςτοιχεία από το λιμναίο οικοςφςτθμα, ϊςτε να
είναι ςε κζςθ να επιχειρθματολογιςουν και να ςτθρίξουν τθν
απόφαςι τουσ για τθν ειςαγωγι χρυςόψαρων ςτθ Δεςποτικι
λίμνθ.
3. Η λίμνη και ο άνθρωποσ
Οι μακθτζσ ςτο εργαςτιριο βιολογίασ παρατθροφν ςε
μικροςκόπια και ςτερεοςκόπια, ςχεδιάηουν και εκτελοφν
πειράματα, αναλφουν τα δεδομζνα τουσ και ςυγκρίνουν τα
αποτελζςματά τουσ. Συηθτοφν τουσ προβλθματιςμοφσ που
προκφπτουν και καταλιγουν ςε ςυμπεράςματα. Αντιλαμβάνονται
τθν ανάγκθ για αειφορικι διαχείριςι τθσ Δεςποτικισ λίμνθσ και
αναπτφςςουν κετικζσ προσ το περιβάλλον ςτάςεισ και αξίεσ.

4. Έκφραςη - Αξιολόγηςη
Οι μακθτζσ δθμιουργοφν μία αφίςα με τα αποτελζςματα τθσ
ζρευνασ και τα ςυμπεράςματά τουσ και τεκμθριϊνουν τθν
απόφαςθ που πιραν για τθ διαχείριςθ τθσ λίμνθσ. Παρουςιάηουν
τθν αφίςα ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ και επιχειρθματολογοφν.
Γίνεται θ αξιολόγθςθ του προγράμματοσ.

Ποιοσ μπορεί να ςυμμετζχει;
Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.
απευκφνονται ςε όλα τα ςχολεία τθσ Δθμοτικισ και Μζςθσ
Εκπαίδευςθσ και παρζχονται εντελϊσ ΔΩΡΕΑΝ. Μζγιςτοσ αρικμόσ
μακθτϊν: 30 (μζχρι 40, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ). Πλθροφορίεσ
τθλ. 25954954.
Στείλετε τθν αίτθςι ςασ το ςυντομότερο δυνατό ςτο
τθλεομοιότυπο 25335682. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.

Εκπαίδευση μέσα στο περιβάλλον,
από το περιβάλλον,
για το περιβάλλον

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Αγίου Ανδρζου 306, Σ.Θ. 56091, 3304 Λεμεςόσ Κφπροσ
Σηλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σηλεομ: 25335682, 25371548
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org
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Η νζα Ιςτοςελίδα του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.
Το διαδίκτυο βρίςκεται εδϊ και χρόνια για τα καλά ςτθ ηωι μασ και αποτελεί πλζον αδιαμφιςβιτθτα τθν πιο διαδεδομζνθ και
πολυχρθςιμοποιθμζνθ πθγι πλθροφόρθςθσ και ενθμζρωςθσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πιο πάνω πραγματικότθτα και
νιϊκοντασ παράλλθλα το χρζοσ να προςφζρει ακόμα περιςςότερα ςτουσ τομείσ τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, ζρευνασ και
ενθμζρωςθσ, το Κυπριακό Κζντρο Περιβαλλοντικισ Έρευνασ και
Εκπαίδευςθσ (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) προχϊρθςε ςτθν αναβάκμιςθ τθσ υφιςτάμενισ
του ιςτοςελίδασ, δθμιουργϊντασ μια πλθρζςτερθ και πιο
εκςυγχρονιςμζνθ ιςτοςελίδα, αντάξια τθσ παρουςίασ και τθσ δράςθσ
του ςτθν κυπριακι κοινωνία. Η νζα ιςτοςελίδα του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.
προςανατολίηεται επομζνωσ ςε ζνα ευρφ κοινό όπωσ εκπαιδευτικοφσ,
μακθτζσ, επιςτιμονεσ, ερευνθτζσ, φοιτθτζσ, ακαδθμαϊκοφσ αλλά και ςτον
απλό πολίτθ. Η ιςτοςελίδα αυτι, τθν οποία μπορείτε να βρείτε ςτο
www.kykpee.org αντικατοπτρίηει το ανανεωμζνο ψθφιακό πρόςωπο
του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. και αποτελεί μια δυναμικι και ενεργι περιβαλλοντικι
διαδικτυακι πλατφόρμα.
Συγκεκριμζνα, ςτθν ιςτοςελίδα παρουςιάηονται πζντε βαςικζσ ενότθτεσ:
α) ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε από τθν μπορείτε να αντλιςετε κάποιεσ βαςικζσ πλθροφορίεσ για το περιβαλλοντικό μασ κζντρο.
β) Προγράμματα Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ από τθν οποία μπορείτε να ενθμερωκείτε για όλα τα προγράμματα
περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ που παρζχονται ςτο κζντρο μασ.
γ) Δράςεισ από τθν οποία μπορείτε να μάκετε για το ζργο του περιβαλλοντικοφ μασ κζντρου ςτουσ άξονεσ τισ περιβαλλοντικισ
εκπαίδευςθσ, ζρευνασ και ενθμζρωςθσ.
δ) Υλικό ςτθν οποία μπορείτε να βρείτε δθμοςιεφςεισ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε., ζντυπα για το περιβάλλον τθσ Κφπρου και ζγγραφα
περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ.
ε) Ανακοινώςεισ-Νζα ςτθν οποία μπορείτε να ενθμερωκείτε για ό,τι νεότερο ςε ςχζςθ με το κζντρο μασ.
Επιπλζον, μζςα από τθν ανανεωμζνθ μασ ιςτοςελίδα μπορείτε να βρείτε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, να μάκετε για το
πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φφλακεσ τησ Γησ», να ενθμερωκείτε για τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ με τουσ
οποίουσ μπορείτε να υποςτηρίξετε τη δράςη του κζντρου μασ, να μάκετε για τθ ςτρατηγική ςυνεργαςιϊν με τισ επιχειρήςεισ
που ζχει αναπτφξει το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. και τζλοσ να ψυχαγωγηθείτε «περιβαλλοντικά» αποκτϊντασ περιβαλλοντικζσ
εγκυκλοπαιδικζσ γνϊςεισ ι δθμιουργϊντασ μια από τισ περιβαλλοντικά φιλικζσ καταςκευζσ που ςασ προτείνουμε.
Στόχοσ μασ είναι να προςφζρουμε ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ μασ και ιδιαίτερα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, ζνα εφχρθςτο και
λειτουργικό περιβάλλον με ζνα ελκυςτικό ςχεδιαςμό που κα τουσ επιτρζπει να βρίςκουν τισ πλθροφορίεσ που επικυμοφν.
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ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Αγίου Ανδρζου 306, Σ.Θ. 56091, 3304 Λεμεςόσ Κφπροσ
Σηλ.: 25954954, 25864344, , 99302425 Σηλεομ:: 25335682 / 25371548
Ηλεκτρ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy
Ιςτοςελίδα: www.kykpee.org

ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ
ΚΤΠΡΙΑΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε.
Όνομα χολείου
Διεφθυνςη χολείου
Ηλεκτρονική Διεφθυνςη χολείου
Όνομα Διευθυντή/ντριασ
Ονόματα Τπεφθυνων Εκπαιδευτικϊν
που θα ςυνοδεφουν τα παιδιά
Αριθμόσ Παιδιϊν

.....................................................................................

Σηλ. ................................

.....................................................................................

Σ.Κ. .................................

.....................................................................................

Fax

......................................................................................

Σηλ. ................................

1. ................................................................................

Κιν. Σηλ. ........................

2. ................................................................................

Κιν. Σηλ. ........................

3. ................................................................................

Κιν. Σηλ. ........................

...................................

Σρεισ προτεινόμενεσ ημερομηνίεσ
για επίςκεψη.

Προγράμματα
Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ

Σάξη

.....................................

1. ...............................................

Σμήμα/τα

……………………………

.....................................

2. ...............................................

3. ...............................................

1. Φφλακεσ τθσ Γθσ

2. Ο κόςμοσ τθσ Ακτισ
3. Ανακφκλωςθ, 4R – Ψωνίηω Οικολογικά


4. Παραδοςιακζσ Χριςεισ των Φυτϊν τθσ Κφπρου

5. Πανίδα τθσ Χερςονιςου του Ακρωτθρίου
6. Χλωρίδα, εξερεφνθςθ των Φυτϊν τθσ Κφπρου


7. Τα Οικοςυςτιματα τθσ Χερςονιςου του Ακρωτθρίου

8. Βιοποικιλότθτα: θ Ποικιλότθτα τθσ Ζωισ
9. Στθ χϊρα των Αλυκϊν


10. Τα μυςτικά τθσ Λίμνθσ
Επιλζξετε ζνα από τα πιο πάνω ()

Οι Δθλϊςεισ Συμμετοχισ πρζπει να αποςτζλλονται το ςυντομότερο δυνατό ςτο τθλεομοιότυπο του Κζντρου (βλ. πιο πάνω). Μετά
τθν παραλαβι τθσ αίτθςισ ςασ κα επικοινωνιςει μαηί ςασ κάποιο μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ-παιδαγωγικισ ομάδασ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.
για τον οριςμό τθσ τελικισ θμερομθνίασ επίςκεψθσ.
Τπογραφή Διευθυντή/ντριασ

Ημερομηνία

.....................................................

…….......................

ημειϊςεισ: ................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Διευκρινήςεισ:
Για κάκε τμιμα του ςχολείου ςασ (διαφορετικι θμερομθνία) που επικυμεί να ςυμμετάςχει ςε προγράμματα του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε., παρακαλοφμε
όπωσ ςταλεί ξεχωριςτό ζντυπο.
Το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. μπορεί να δεχκεί μζχρι 30 μακθτζσ. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τουσ αρμόδιουσ εκπαιδευτικοφσ του
ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. μπορεί να δεχκεί μζχρι 40.
Τθν ευκφνθ και εποπτεία των μακθτϊν ζχουν οι εκπαιδευτικοί-ςυνοδοί του ςχολείου. Οι εκπαιδευτικοί του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. είναι υπεφκυνοι μόνο
για τθν οργάνωςθ, ανάπτυξθ και εφαρμογι των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων.
Οι επιςκζπτεσ κα πρζπει να φοροφν ακλθτικά παποφτςια και καπελάκι και να ζχουν μαηί τουσ ζνα μπουκαλάκι νερό. Μποροφν επίςθσ, εάν το
επικυμοφν, να ζχουν φωτογραφικι μθχανι.

Τα προγράμματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ παρζχονται δωρεάν από το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. και τθν Ιερά Μθτρόπολθ Λεμεςοφ.
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