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Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη

Θεματική ενότητα: Βιοποικιλότητα 

Ελιά και χαρουπιά: Τα αιωνόβια 

δέντρα της περιοχής μας



Λόγοι επιλογής του θέματος μας

 Η καθημερινή επαφή μας με ένα αιωνόβιο δέντρο 

χαρουπιάς που κοσμεί την αυλή του σχολείου μας

καθώς και οι αιωνόβιες ελιές που περιτριγυρίζουν το 

σχολείο.



 Η ανάγκη προστασίας του δέντρου αυτού μετά από ένα περιστατικό 

ακρωτηριασμού του.

 Τα δυο κυριότερα δέντρα ως σημαντική  πηγή βιοπορισμού των κατοίκων 

της περιοχής διαχρονικά.



Σκοπός της έρευνάς μας

Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής 

συνείδησης και η ευαισθητοποίηση 

των παιδιών σε θέματα προστασίας 

του περιβάλλοντος, της 

βιοποικιλότητας και του φυσικού 

πλούτου της περιοχής μας.



Στόχοι

 Γνωριμία με τα δυο δέντρα:

◊ Τα μέρη του φυτού και ο καρπός – φυσικά χαρακτηριστικά

◊ Ηλικία

◊ Ευνοϊκές συνθήκες ευδοκίμησης

◊ Φροντίδα

◊ Εχθροί και κίνδυνοι

◊ Παράγωγα προϊόντα

◊ Οικονομική σημασία

◊ Θρύλοι και Παραδόσεις

 Ευαισθητοποίηση στη χλωρίδα της περιοχής.

 Υιοθέτηση μέτρων προστασίας.

 Διατήρηση της ομορφιάς του τοπίου.

 Ανάδειξη των δέντρων ως βασικό φυσικό στοιχείο της περιοχής για
προσέλκυση ξένων επισκεπτών.



Πρακτική ενασχόληση με τα δύο δέντρα
 Επί τόπου μελέτη και φωτογράφιση.

 Συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα  Λεμεσός) για 
καθοδήγηση στη φωτογράφηση και προκήρυξη διαγωνισμού και έκθεσης 
φωτογραφίας.

 Πρόσκληση στο σχολείων ειδικών (Τμήμα Δασών και Τμήμα Γεωργίας) για 
ενημέρωση των μαθητών.

 Έρευνα και συλλογή πληροφοριών από διάφορες πηγές.

 Επίσκεψη σε συσκευαστήριο χαρουπιών και συνέντευξη από τον ιδιοκτήτη.

 Δημιουργία σπορόφυτων.

 Εμβολισμός των φυτών για μετατροπή τους σε ήμερα.

 Καλλιέργεια και φροντίδα στην πράξη.

 Εκστρατεία καθαριότητας.

 Ενασχόληση με παραδοσιακές συνταγές από παράγωγα του χαρουπιού.

 Δημιουργία τρίπτυχου και ενημέρωση των κατοίκων της κοινότητας.

 Επαφές με αρμοδίους για ανακήρυξη της χαρουπιάς του σχολείου μας σε 
αιωνόβιο δέντρο.



Φωτογράφιση των δέντρων της περιοχής

 Πρόσκληση μελών της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (Παράρτημα 

Λεμεσός) για εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων στη φωτογράφιση.

 Συλλογή φωτογραφιών που λήφθηκαν τόσο κατά τον σχολικό χρόνο όσο 

και στον ελεύθερο μας χρόνο και αποστολή τους στη Φωτογραφική Εταιρεία 

για επιλογή αυτών που θα βραβευτούν. 

 Διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας με τη συμμετοχή όλων των μαθητών 

του σχολείου μας κατά την τελική μας γιορτή.



Ενημέρωση από τον πρόεδρο 

της  Φωτογραφικής Εταιρείας 

Κύπρου

(Τμήμα Λεμεσός) 

Εκμάθηση μαθητών της φωτογραφικής τέχνης

από μέλη της Φωτογραφικής Εταιρείας



Επί τόπου μελέτη των δέντρων με κυριότερη έμφαση στη 

χαρουπιά για την τρέχουσα σχολική χρονιά.

 Παρατήρηση κορμού, φύλλων, καρπού

 Μέτρηση ύψους και περιφέρειας κορμού

 Εντοπισμός απειλών

 Παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν.  





Έρευνα και συλλογή πληροφοριών από λειτουργούς του Τμήματος 
Γεωργίας και Δασών, από γεωργούς της περιοχής, από επίσκεψη στο 

τοπικό συσκευαστήριο της περιοχής και από έντυπες και ηλεκτρονικές 

πηγές. 



 Επιστημονικό όνομα

 Περιοχή - καταγωγή

 Είδη

 Ποικιλίες των ήμερων δέντρων

 Καλλιεργητική φροντίδα (υψόμετρο, είδος εδάφους, νερό, 

ασθένειες, εχθροί)

 Παράγωγα προϊόντα από τον καρπό κι από το κουκούτσι 

 Σημασία για τον τόπο μας και το φυσικό μας περιβάλλον

Σημεία στα οποία εστιάσαμε:



Απειλές - Κίνδυνοι





Τοποθέτηση δολωμάτων 
για τρωκτικά

Τεχνητή περιτύλιξη του κορμού
για παρεμπόδιση αναρρίχησης των τρωκτικών 

Τρόποι προστασίας της χαρουπιάς



Εκστρατεία καθαριότητας της περιοχής



Επίσκεψη σε συσκευαστήριο χαρουπιών και συνέντευξη 

από τον ιδιοκτήτη



Δημιουργία σπορόφυτων

Μάζεμα χαρουπιών 

από το δέντρο του 

σχολείου μας.

Σπάσιμο καρπού και 

ξεχώρισμα σπόρων.

Φύτεμα σπόρων σε 

γλαστράκια.

Πότισμα.



Εμβολιασμός των φυτών για μετατροπή τους σε ήμερα



Παραγωγή χαρουπόμελου στο σχολείο



Η δική μας συνταγή παρασκευής χαρουπόμελου



Ενασχόληση με παραδοσιακές συνταγές 
από παράγωγα του χαρουπιού



Δημιουργία τρίπτυχου και ενημέρωση των κατοίκων της 

κοινότητας



Επαφές με αρμοδίους για ανακήρυξη της χαρουπιάς του 

σχολείου σε αιωνόβιο δέντρο



Τι αποκομίσαμε από την όλη πορεία

 Βιώσαμε στην πράξη και αντιληφθήκαμε τις ομορφιές της περιοχής μας.

 Νιώσαμε περήφανοι για την περιοχή μας και την αγαπήσαμε περισσότερο.

 Γίναμε πιο «σοφοί» με τις γνώσεις που αποκτήσαμε.

 Ευαισθητοποιηθήκαμε σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος στα 

πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

 Αποκτήσαμε κοινωνικές δεξιότητες.

 Γίναμε μικροί ερευνητές του ίδιου του τόπου μας.

 Φέραμε την κοινότητα πιο κοντά στο σχολείο. 

 Κινητοποιήσαμε την κοινότητα για δράσεις περιβαλλοντικές.



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


