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Διασχολικό Μαθητικό Συναπάντημα

 τις 10 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Ενιαίο

Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό χολείο «Ιαματική»

Διασχολικό Μαθητικό υνέδριο με θέμα «Ιχνηλατώντας

Λογοτεχνικά Μονοπάτια». υνεργάστηκαν με το σχολείο

μας τα Δημοτικά χολεία Αγρού και Καλού Χωριού.



Λογοτεχνία και Περιβάλλον

 Σα τρία Δημοτικά χολεία συμμετέχουν στο διεθνές

Πρόγραμμα «Οικολογικά χολεία». Η Ημερίδα που

διοργανώθηκε με στόχο την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας,

εστιάστηκε στην εξερεύνηση της λογοτεχνίας μέσα από τον
φακό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.



Καλλιτεχνική Εκδήλωση

 το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης οι μαθητές των τριών

Δημοτικών χολείων παρουσιάσαμε δημιουργικές εργασίες που

ετοιμάσαμε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (συγγραφή

ποιημάτων για το περιβάλλον, οικολογικού κώδικα στα κυπριακά,

τραγούδια). Ακολούθησε έκθεση φωτογραφιών μας που είχε ως

θέμα το περιβάλλον και την κοινότητά μας.



Σταθμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 τη συνέχεια λάβαμε μέρος σε
σταθμούς που σχεδιάστηκαν με
γνώμονα τη Λογοτεχνία και το
Περιβάλλον. τον ταθμό
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είχαμε
την ευκαιρία να γνωρίσουμε το νέο
λογισμικό Story Jumber. Με την
καθοδήγηση του κ. Αντρέα
Ξενοφώντος, δημιουργήσαμε και
εικονογραφήσαμε μια δική μας
ιστορία, σχετική με την προστασία
του περιβάλλοντος.



Σταθμός Γελοιογραφίας

 το σταθμό Γελοιογραφίας
μελετήσαμε γελοιογραφίες
σχετικές με την καταστροφή
του περιβάλλοντος. Με τις
τεχνικές που μας έδειξε ο
γελοιογράφος κ. ώτος
Βοσκαρίδης φτιάξαμε τις δικές
μας γελοιογραφίες με
μηνύματα ευαισθητοποίησης
για το περιβάλλον.



Σταθμός Αγγειοπλαστικής

 Σα παιδιά που λάβαμε μέρος στο σταθμό Αγγειοπλαστικής

μελετήσαμε το ποίημα «Ο Ρεσπέρης» που είναι γραμμένο στην

κυπριακή διάλεκτο και συσχετίσαμε σκηνές του ποιήματος με εικόνες

του Κύπριου ζωγράφου Κάσσιαλου. Ακολούθως, ο αγγειοπλάστης

κ. Πανίκος Νέστωρος μας έδωσε την ευκαιρία να χαράξουμε πάνω

στον πηλό σκηνές από την αγροτική ζωή στα παλιά χρόνια.



Σταθμός Εικαστικού Δρώμενου

 το σταθμό Εικαστικό Δρώμενο με τον κ. Κύπρο Πισιαλή
δημιουργήσαμε εικόνες με μπογιές πάνω στο επιδιασκόπιο. Σις
προβάλαμε στον τοίχο και με τη βοήθεια μουσικής υπόκρουσης
αρχίσαμε να δημιουργούμε μια ιστορία για το φυσικό περιβάλλον που
ταίριαζε στην εικόνα. Ακολούθως, σταθήκαμε μπροστά από την
εικόνα που προβαλλόταν στον τοίχο και παράλληλα συμμετείχαμε και
οι ίδιοι με τον λόγο μας και τις κινήσεις μας στην ιστορία που
δημιουργούσαμε.



Σταθμός Λογοτεχνίας

 το σταθμό Λογοτεχνίας με την
κ. Έλενα Περικλέους
επεξεργαστήκαμε με παιγνιώδεις
δραστηριότητες ένα λογοτεχνικό
κείμενο σχετικό με την
καλλιέργεια περιβαλλοντικής
συνείδησης. Ακολούθως
σκιαγραφήσαμε τους ήρωες της
ιστορίας και τους σχεδιάσαμε σε
χαρτί.



Σταθμός Θεάτρου

 το σταθμό Θεάτρου ο κ. άββας Αριστείδου μας
βοήθησε να δραματοποιήσουμε ένα θεατρικό για
την προστασία του δάσους, δίνοντας έμφαση όχι
μόνο στην προφορική έκφραση, αλλά παράλληλα
και στις κινήσεις του σώματος, στο ύφος και στις
εκφράσεις του προσώπου.



Σταθμός Φωτογραφίας

 Σέλος, στο σταθμό Φωτογραφίας
βγήκαμε έξω και φωτογραφήσαμε
εικόνες από τη φύση. Ακολούθως,
οι σύμβουλοι Ελληνικών κ. Μαρίνα
Φιλίππου και η κ. ΄Ηρα
Παπαγεωργίου μας βοήθησαν να
γράψουμε ποιήματα σχετικά με τις
φωτογραφίες μας.



Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού

 Κατά τη λήξη της Ημερίδας αφού
παρουσιάσαμε τη δράση μας
στους σταθμούς, μας περίμενε
ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού
έξω στη φύση. τόχος μας ήταν να
λύσουμε τους γρίφους που
αφορούσαν τη βλάστηση στο
χώρο του σχολείου και να
συμπληρώσουμε τα κομμάτια του
παζλ για να διαβάσουμε το
οικολογικό μήνυμα που κρυβόταν.



Λογοτεχνία και Περιβάλλον

 Με τις παιγνιώδεις δραστηριότητες και τις δημιουργικές

εργασίες που ασχοληθήκαμε ήρθαμε σε επαφή με

αξιόλογα λογοτεχνικά είδη και χαρήκαμε τη λογοτεχνία.

Παράλληλα ευαισθητοποιηθήκαμε σε περιβαλλοντικά

θέματα, έτσι ώστε από μικρή ηλικία να ενεργούμε για την

προστασία του περιβάλλοντος.



ας ευχαριστούμε πολύ για την 

προσοχή σας!


