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Ειςαγωγή 

Σο Κυπριακό Κζντρο Περιβαλλοντικισ Ζρευνασ και Εκπαίδευςθσ (ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε.), τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Λεμεςοφ, από 

τθν ίδρυςι του το 2004, ζχει αναπτφξει ςθμαντικι δράςθ τόςο ςτον τομζα τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, που 

αποτελεί και τον κφριο τομζα δράςθσ του, όςο και ςτουσ τομείσ τθσ Περιβαλλοντικισ Ενθμζρωςθσ και Ζρευνασ. τόχοσ 

του είναι θ διαμόρφωςθ περιβαλλοντικά εγγράμματων και ευαιςκθτοποιθμζνων πολιτϊν, αλλά και καταρτιςμζνων 

εκπαιδευτικϊν για τα κζματα του περιβάλλοντοσ.  

 

Μετά από τα πρϊτα ζξι χρόνια τθσ λειτουργίασ και προςφοράσ ςτο χϊρο τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, το 

ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε. βραβεφκθκε με το Παγκφπριο Βραβείο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ 2010 και το Πανελλήνιο Βραβείο 

Περιβαλλοντικήσ Ευαιςθητοποίηςησ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2016 για τθ Ραδιοφωνικι εκπομπι “Περιβάλλον για Όλουσ” που 

ακοφγεται κακθμερινά ςτο Κανάλι 6. Σα βραβεία αυτά δεν αποτελοφν ςτζψθ που κα οδθγιςει ςτον εφθςυχαςμό, 

αλλά εφαλτιρια και δζςμευςθ για ακόμα περιςςότερο ζργο και προςφορά ςτθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ των 

νζων του τόπου μασ. 

 

το πλαίςιο τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ δθμιοφργθςε και παρζχει ΔΩΡΕΑΝ:  

 16 Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Π.Π.Ε.) προσ τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ και εκπαιδευτικοφσ των 

δθμόςιων και ιδιωτικϊν ςχολείων Δθμοτικισ, Μζςθσ και Ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ.  

 Πρότυπο Εκπαιδευτικό Τλικό, για κακζνα από τα πιο πάνω προγράμματα, το οποίο κάκε χρόνο αξιολογεί και 

αναδιαμορφϊνει. κοπόσ είναι θ ερευνθτικι εγκυροποίθςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ϊςτε να προωκεί τθν 

περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ, τθν ενεργι περιβαλλοντικι πολιτότθτα και τθν εννοιολογικι κατανόθςθ ςε 

ςυνδυαςμό με τθν καλλιζργεια επιςτθμονικισ ςκζψθσ και δεξιοτιτων ςυλλογιςμοφ.  
 

Η μεγάλθ επιτυχία των προγραμμάτων περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ του ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε. φαίνεται και από τθ μεγάλθ 

ςυμμετοχι αφοφ από το 2004-2017 ζχουν ςυμμετάςχει ςτα προγράμματά του 45,000 μακθτζσ/τριεσ και εκατοντάδεσ 

εκπαιδευτικοί. 
 

Μεκοδολογικι προςζγγιςθ των Π.Π.Ε. του ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε. 

Σο αντικείμενο που πραγματεφεται το κάκε πρόγραμμα προςεγγίηεται ολιςτικά, ςτοχεφοντασ ςτθν ενεργοποίθςθ 

όλων των πλευρϊν τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν/τριϊν και διεπιςτθμονικά επιδιϊκοντασ τθ ςφαιρικότερθ 

κατανόθςθ των περιβαλλοντικϊν κεμάτων. Οι δραςτθριότθτεσ ενκαρρφνουν τθ ςυμμετοχικι βιωματικι μάκθςθ, 

δίνοντασ ςτουσ μακθτζσ/τριεσ 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.  

Σα Π.Π.Ε. του ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε. ςυμβαδίηουν με τθ φιλοςοφία που διζπει τα Αναλυτικά Προγράμματα Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ (Τπουργείο 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. 

Σο ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε. ζχει αναπτφξει μια ςτακερι και εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με το Πανεπιςτιμιο Κφπρου και με το 

Σεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου. 

Το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.),  

της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, τελεί υπό την Υψηλή Προστασία της 

κυρίας Άντρης Αναστασιάδη, συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας. 
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14 χρόνια 

ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε. 

     Ιεράσ Μθτρόπολθσ Λεμεςοφ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. υναιςκθματικό 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. υνεργαςία - Επικοινωνία: κοινωνικοποίθςθ των μακθτϊν/τριϊν με τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ομαδικζσ εργαςίεσ και 

ανάπτυξθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ μζςω παρουςίαςθσ των δραςτθριοτιτων τουσ. 

 
Ποφ απευκφνονται τα Π.Π.Ε. του ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε. 
Σα Π.Π.Ε. του ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε. είναι ευζλικτα ςχεδιαςμζνα, με αυξανόμενο βακμό δυςκολίασ ανάλογα με τθν θλικία, τισ 

δεξιότθτεσ και το γνωςτικό επίπεδο των μακθτϊν/τριϊν που ςυμμετζχουν. Προςφζρονται διαφοροποιθμζνα για 

μακθτζσ/τριεσ Δθμοτικοφ Αϋ Κφκλου, Δθμοτικοφ Βϋ Κφκλου, Γυμναςίου, Λυκείου και Πανεπιςτθμίου*.  

 
Περίοδοσ πραγματοποίθςθσ των προγραμμάτων και χρονικι διάρκεια 
Σα προγράμματα είναι ολοιμερα και υλοποιοφνται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. τθν 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). 
 

Διεκνζσ Πρόγραμμα «Φφλακεσ τθσ Γθσ» και Καινοφργια Προγράμματα 
Σο ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε. ςυνεργάηεται με το Ινςτιτοφτο Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία τθσ Γθσ - ζνα διεκνι, μθ κερδοςκοπικό 

εκπαιδευτικό οργανιςμό - και προςφζρει από το 2010 το καινοτόμο και πρωτοποριακό διεκνζσ πρόγραμμα «Φφλακεσ 

τθσ Γθσ». Σο πρόγραμμα αυτό απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ Δ΄, Ε΄, τ΄ Δθμοτικοφ και Α΄ Γυμναςίου και εφαρμόηεται 

ςε δϊδεκα χϊρεσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Τλοποιικθκε για πρϊτθ φορά ςε Κφπρο και Ελλάδα από το ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε.  

Σο ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε. παρζχει επιπλζον τθν ευκαιρία ςε μακθτζσ Γ’ Γυμναςίου μζχρι Γϋ Λυκείου να ςυμμετζχουν ςτο νζο 

πρόγραμμα «Περιβαλλοντικό Ζγκλθμα ςτθν Ακτι». Σο πρόγραμμα αυτό ζχει ωσ ςτόχο τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων 

διερεφνθςθσ με επιτόπιεσ μελζτεσ ςτθ φφςθ, τθν εννοιολογικι κατανόθςθ και τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ 

των μακθτϊν/τριϊν ςχετικά με τον κόςμο τθσ Ακτισ. Μζςω τθσ βιωματικισ ςυμμετοχισ των μακθτϊν/τριϊν ςε 

δραςτθριότθτεσ κεωρθτικισ και πρακτικισ κατεφκυνςθσ, κατανοοφν περιβαλλοντικζσ ζννοιεσ και ηθτιματα μζςα ςε μια 

ςυναρπαςτικι γι’ αυτοφσ μακθςιακι περιπζτεια.  

Επίςθσ, το ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε. πζρα από τα 16 Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, ςυνεχίηει να παρζχει ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ τθ δυνατότθτα να εφαρμόςουν τθν εργαςία πεδίου για το μάκθμα τθσ Βιολογίασ (Α΄ και Γ΄ 

Γυμναςίου) ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε. ςε ςυνεργαςία με τουσ περιβαλλοντικοφσ εκπαιδευτζσ του κζντρου.  

 
 Επιςκεφκείτε τθ βραβευμζνθ ιςτοςελίδα του ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε. με το 1ο Πανελλινιο Βραβείο Ελλθνόφωνων Εκπαιδευτικϊν 

Ιςτότοπων 2013 ςτο www.kykpee.org και γίνετε μζλοσ τθσ «Κοινότθτασ Φίλων του ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε.» ςτο Facebook. 
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 χετικζσ Θεματικζσ Ενότθτεσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ:  Βιοποικιλότθτα, Δάςοσ, Νερό, Ενζργεια  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
Αγίου Ανδρζου 306,  Σ.Θ. 56091, 3304  Λεμεςόσ Κφπροσ 
Σθλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σθλεομ: 25335682, 25954901 
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy 
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org 

Εκπαίδευση γύρω από το Περιβάλλον 
Εκπαίδευση από και μέσα στο Περιβάλλον 

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον 
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Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 

         Φύλακες της Γης 
                                                                                                             χολικι Χρονιά  2017 – 2018  

 
 

Σχολική Χρονιά  2005 - 2006 

Ειςαγωγι 

Το Κυπριακό Κζντρο Περιβαλλοντικισ Ζρευνασ και Εκπαίδευςθσ 
ςε ςυμφωνία με το Ινςτιτοφτο Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία τθσ 
Γθσ, προχϊρθςε ςτθ μετάφραςθ και ςτθ διαςκευι ςτα ελλθνικά 
του προγράμματοσ ΦΤΛΑΚΕ ΣΗ ΓΗ. Το πρόγραμμα 
εφαρμόηεται ςτο Κυπριακό Κζντρο Περιβαλλοντικισ Ζρευνασ και 
Εκπαίδευςθσ από τθ ςχολικι χρονιά 2010-2011 ςε ςυνεργαςία 
με το Ινςτιτοφτο Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία τθσ Γθσ (IEE), το 
Πανεπιςτιμιο τθσ Αριηόνα κακϊσ επίςθσ και το Πανεπιςτιμιο 
Κφπρου. Το πρόγραμμα  “Φφλακεσ τθσ Γθσ”, που υλοποιείται 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 ςτθν αλλαγι των 
περιβαλλοντικϊν τουσ ςτάςεων. 

Στόχοι 

Οι “Φφλακεσ τθσ Γθσ” αποτελοφν μια μαγευτικι μακθςιακι 
περιπζτεια. Το πρόγραμμα αυτό επιδιϊκει να βοθκιςει τουσ/τισ 
μακθτζσ/τριεσ: 

o Να κατανοιςουν οικολογικζσ ζννοιεσ  (ροι τθσ ενζργειασ, 
κφκλοι τθσ φλθσ, αλλθλεξάρτθςθ οργανιςμϊν, επίδραςθ του 
χρόνου). 

o Να αναπτφξουν περιβαλλοντικζσ ςτάςεισ.  
o Να αναλάβουν προςωπικι δράςθ, ϊςτε να ελαττϊςουν τθν 

επίδραςι τουσ ςτθ Γθ.  
o Να αυξιςουν τθν επαφι τουσ με το φυςικό κόςμο.  
 

Περιγραφή του Προγράμματοσ 

Το πρόγραμμα “Φφλακεσ τθσ Γθσ” ξεκινά με μια πρόςκλθςθ από 
ζναν 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/τριεσ ζρχονται να 
περάςουν τρεισ θμζρεσ ςτο ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. Εξερευνϊντασ το φυςικό 
περιβάλλον οι μακθτζσ/τριεσ μακαίνουν κεμελιϊδεισ 
οικολογικζσ ζννοιεσ και προςπακοφν να κερδίςουν τα τζςςερα 
Κ.ΛΕ.Ι.ΔΙΑ (KEYS) που χρειάηονται, ϊςτε να γίνουν Φφλακεσ τθσ 
Γθσ.  
 

Κατάρτιςθ 
Μζςα   από   τζςςερισ  διαδοχικζσ   δραςτθριότθτεσ   οι   
μακθτζσ/τριεσ  κατανοοφν πωσ όλα τα πράγματα που είναι           
. 
  

 

απαραίτθτα για τθ ηωι εντοπίηονται ςε κατάλλθλθ ιςορροπία 
πάνω ςτθ Γθ – ο ιλιοσ, ο αζρασ, το νερό και το ζδαφοσ. 
Μακαίνουν ακόμθ για τθ ροι τθσ ενζργειασ και τθν 
ανακφκλωςθ των υλικϊν. Κακϊσ θ εκπαίδευςθ ςυνεχίηεται, οι 
μακθτζσ/τριεσ 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/τριεσ 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. 
 
Λιψθ Εμπειριϊν 
Οι μακθτζσ/τριεσ 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.  
 

Όταν οι μακθτζσ/τριεσ 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/τριϊν πρζπει να ςυνεχίςει τόςο ςτο 
ςχολείο όςο και ςτο ςπίτι, ϊςτε να αποκτιςουν τα άλλα δφο 
κλειδιά που τουσ υπολείπονται, το κλειδί Ι (Κδιοσ) και το κλειδί 
ΔΙΑ (Διαμοιραςμόσ). 
Οι μακθτζσ/τριεσ μζςα από το πρόγραμμα κατανοοφν πωσ οι 
ίδιοι είναι πλζον υπεφκυνοι για τθν προςταςία του πλανιτθ 
μασ – ζχουν μετατραπεί τϊρα ςε Φφλακεσ τθσ Γθσ. 

Ποιοσ μπορεί να ςυμμετέχει; 

Το πρόγραμμα «Φφλακεσ τθσ Γθσ» απευκφνεται ςε 
μακθτζσ/τριεσ Δ’, Εϋ, Στ’ τάξθσ Δθμοτικοφ Σχολείου και Αϋ 
Γυμναςίου και παρζχεται εντελϊσ ΔΩΡΕΑΝ. Μζγιςτοσ αρικμόσ 
μακθτϊν/τριϊν: 25 (μζχρι 50 ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, 
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τουσ αρμόδιουσ εκπαιδευτικοφσ του 
ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.). Πλθροφορίεσ τθλ. 25954954. 
Στείλτε τθν αίτθςι ςασ το ςυντομότερο δυνατό ςτο 
τθλεομοιότυπο 25335682. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. 
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χετικζσ Θεματικζσ Ενότητεσ Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ:  Αςτική Ανάπτυξη, Απορρίμματα, Σουριςμόσ, Βιοποικιλότητα, Νερό 

  

Το πρόγραμμα αυτό προωκεί τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων 
διερεφνθςθσ με επιτόπιεσ μελζτεσ ςτθ φφςθ, τθν εννοιολογικι 
κατανόθςθ και τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ των 
μακθτϊν/τριϊν 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. 
 

Στόχοι 
Οι  ςτόχοι  του  Προγράμματοσ  Περιβαλλοντικισ  Εκπαίδευςθσ  
«Περιβαλλοντικό Ζγκλημα ςτην Ακτή» είναι οι μακθτζσ/τριεσ:  
o Να γνωρίςουν το οικοςφςτθμα τθσ ακτισ και των παράκτιων 

αμμολόφων τθσ περιοχισ Ακρωτθρίου. 
o Να ανακαλφψουν τον τρόπο δθμιουργίασ των παράκτιων 

αμμολόφων.  
o Να διερευνιςουν τθ ςχζςθ βιοτικϊν και  αβιοτικϊν 

παραγόντων και τον τρόπο με τον οποίο ςυμβάλλουν ςτθ 
δθμιουργία των παράκτιων αμμολόφων. 

o Να μελετιςουν τθν πανίδα και τθ χλωρίδα των παραλιϊν και 
των παρακτίων αμμολόφων, τισ τροφικζσ ςχζςεισ μεταξφ των 
οργανιςμϊν κακϊσ και το τροφικό πλζγμα που δθμιουργοφν 
οι οργανιςμοί αυτοί. 

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. 

 

Περιγραφή του Προγράμματοσ 
Το μονοιμερο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει τθ ςυμμετοχι των 
μακθτϊν ςε μια ςειρά 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/τισ μακθτζσ/τριεσ ςε 
μια ςυναρπαςτικι γι’ αυτοφσ μακθςιακι περιπζτεια.  

1. 1. Αποςτολή: Οι μακθτζσ/τριεσ καταφκάνουν ςτθν Ακτι και 
ενθμερϊνονται ότι ωσ μζλθ  του «Τμιματοσ Διερεφνθςθσ 
Περιβαλλοντικϊν Εγκλθμάτων» καλοφνται να επιλφςουν ζνα 
ζγκλθμα που αφορά ςτθν περιοχι. Η επίλυςθ του μυςτθρίου 
προχποκζτει οι μακθτζσ/τριεσ να περάςουν από διαφορετικοφσ 
ςτακμοφσ ςυλλογισ τεκμθρίων, να αξιολογιςουν μαρτυρίεσ 
ςυμμετζχοντασ ςε διάφορεσ βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ. 

2. Δημιουργία αμμολόφων: Οι μακθτζσ/τριεσ αντλϊντασ 
πλθροφορίεσ από επιςτθμονικά άρκρα, πίνακεσ καταμζτρθςθσ 
αβιοτικϊν παραγόντων και μελζτθσ ςυγκεκριμζνων βιοτικϊν 
παραγόντων, γνωρίηουν το οικοςφςτθμα των αμμολόφων και 
μελετοφν τον τρόπο δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ τουσ μζςα από 
πειραματικό και παιγνιϊδθ τρόπο.  

2. 3. Τροφικά πλζγματα: Οι μακθτζσ/τριεσ χρθςιμοποιϊντασ τα 
τεκμιρια που ςυλλζγουν για τισ τροφικζσ ςχζςεισ των οργανιςμϊν 
τθσ Ακτισ, ανακαλφπτουν το τροφικό πλζγμα τθσ Ακτισ. Ζτςι, 
εμβακφνουν ςτισ ζννοιεσ των τροφικϊν ςχζςεων, ενϊ παράλλθλα 
αναγνωρίηουν οργανιςμοφσ τθσ περιοχισ και τισ μεταξφ τουσ 
ςχζςεισ.     

3. 4. Η επίδραςη των ςκουπιδιών: Οι μακθτζσ/τριεσ μελετοφν και 
ανακαλφπτουν διάφορα τεκμιρια τα οποία ςυςχετίηονται με τον 
χρόνο αποικοδόμθςθσ διαφορετικϊν απορριμμάτων και τθν 
επίδραςθ τουσ ςτο οικοςφςτθμα τθσ Ακτισ. Μζςα από τα ςτοιχεία 
που ςυλλζγουν και δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τον ρυκμό 
αποικοδόμθςθσ τουσ, οι μακθτζσ/τριεσ αφυπνίηονται 
περιβαλλοντικά και αντιλαμβάνονται τισ επιπτϊςεισ που μποροφν 
να επιφζρουν τα ανκρωπογενι απορρίμματα ςτα φυςικά 
οικοςυςτιματα.  
5. Η ακτή και ο άνθρωποσ: Οι μακθτζσ/τριεσ εντοπίηουν και 
μελετοφν διάφορα τεκμιρια που ςυςχετίηονται άμεςα με τθν 
παρουςία του ανκρϊπου ςτθν Ακτι και τισ ςυνζπειεσ των 
ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων ςτο οικοςφςτθμα. Διερευνοφν 
και ςκιαγραφοφν τθ ςχζςθ του ανκρϊπου με τισ ακτζσ.  
6. Επίλυςη προβλήματοσ: Γίνεται επεξεργαςία των δεδομζνων 
που ςυνζλεξαν και απαντοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ που 
υποςτθρίηουν τουσ/τισ  μακθτζσ/τριεσ ςτθν επίλυςθ του 
μυςτθρίου που εκτυλίςςεται ςτθν Ακτι. Αντιλαμβάνονται ζτςι τθν 
ςθμαςία για αειφορικι διαχείριςθ και προςταςία των ακτϊν και 
αναπτφςςουν κετικζσ προσ το περιβάλλον ςτάςεισ και αξίεσ.  
7. Δράςη: Οι μακθτζσ/τριεσ επιςτρζφοντασ ςτο ςχολείο τουσ 
καλοφνται να ςυνεχίςουν τθ δράςθ τουσ ςε ατομικό και 
ςυλλογικό επίπεδο (τάξθ, ςχολείο, κοινότθτα) για τθν προςταςία 
των ακτϊν.  
 

Ποιοσ μπορεί να ςυμμετζχει; 
Το ςυγκεκριμζνο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ του 
ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. απευκφνεται ςε όλα τα ςχολεία τθσ Μζςθσ 
Εκπαίδευςθσ (Γ’ Γυμναςίου – Γ’ Λυκείου) και παρζχεται εντελϊσ 
ΔΩΡΕΑΝ. Μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν: 30 (μζχρι 40 ςε εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τουσ αρμόδιουσ 
εκπαιδευτικοφσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε ). Πλθροφορίεσ τθλ. 25954954.  
Στείλτε τθν αίτθςι ςασ το ςυντομότερο δυνατό ςτο 
τθλεομοιότυπο 25335682. Θα τηρηθεί ςειρά προτεραιότητασ. 
 

 

 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. 

       Περιβαλλομτικό έγκλημα στημ Ακτή 
                                                                                                                            χολική Χρονιά  2017 - 2018 

 
 

Σχολική Χρονιά  2005 - 2006 

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
Αγίου Ανδρέου 306,  Τ.Θ. 56091, 3304  Λεμεσός Κύπρος 
Τηλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Τηλεομ: 25335682, 25954901 
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy 
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org 

Εκπαίδευση γύρω από το Περιβάλλον 
Εκπαίδευση από και μέσα στο Περιβάλλον 

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον 
 

 

5 

 Ιεράσ Μθτρόπολθσ Λεμεςοφ 

mailto:kykpee@cytanet.com.cy
mailto:a.chadjihambi@cytanet.com.cy
http://www.kykpee.org/


Σχολική Χρονιά  2017 - 2018 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό προωθείται η καλλιέργεια 
δεξιοτήτων διερεύνησης με επιτόπιες μελέτες στη φύση, 
η εννοιολογική κατανόηση και η περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά με τον κόσμο 
της ακτής, μέσω ολιστικής προσέγγισης και βιωματικής 
μάθησης.

Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται 
είναι συνυφασμένες με τις αρχές και τη φιλοσοφία της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για  
την Αειφορία, προωθώντας παράλληλα το ομαδικό 
πνεύμα και τη συνεργασία.

Στόχοι
Οι  στόχοι  του  Προγράμματος  Περιβαλλοντικής  
Εκπαίδευσης  «Ο κόσμος της Ακτής» είναι οι μαθητές/τριες: 

• Να γνωρίσουν το οικοσύστημα της ακτής και των 
παράκτιων αμμολόφων της περιοχής Ακρωτηρίου.

• Να διερευνήσουν τη σχέση αβιοτικών και βιοτικών 
παραγόντων και τις εποχιακές μεταβολές τους.

• Να μελετήσουν την πανίδα των παραλιών και των 
παρακτίων αμμολόφων και τις τροφικές σχέσεις μεταξύ 
των οργανισμών.

• Να αναπτύξουν την ικανότητα κριτικής σκέψης μέσω  
της διερεύνησης ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών.

• Να συνειδητοποιήσουν τη μεγάλη οικολογική αξία των 
ακτών και να αναπτύξουν θετικές στάσεις και αξίες.

• Να αναλάβουν ατομική και συλλογική δράση με  
στόχο τη διατήρηση των παράκτιων περιοχών.

Περιγραφή του Προγράμματος
Το μονοήμερο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή 
σε μια ακολουθία δραστηριοτήτων με θεωρητική και 
πρακτική κατεύθυνση και στηρίζεται στην παιδαγωγική 
μεθοδολογία της επίλυσης προβλήματος. Είναι οργανωμένο 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να στηρίζει την κατανόηση περιβαλ-
λοντικών εννοιών και ζητημάτων αγκιστρώνοντας τους/τις 
μαθητές/τριες σε μια συναρπαστική γι’ αυτούς μαθησιακή 
περιπέτεια. 

1. Αποστολή
Οι μαθητές/τριες λαμβάνουν στο σχολείο τους μία επιστολή 
από τον Καπετάν Μιχάλη. Δύο μπαούλα έχουν βρεθεί 
στην ακτή Lady’s Mile. Οι μαθητές/τριες προσκαλούνται να 
ανοίξουν τα μπαούλα αυτά και να ανακαλύψουν τα μυστικά 
που κρύβουν. Φτάνοντας, οι μαθητές/τριες διαπιστώνουν 
πως το ένα από τα δύο μπαούλα είναι ξεκλείδωτο ενώ το 
άλλο κλειδωμένο..

Στο ξεκλείδωτο μπαούλο βρίσκουν μία αποστολή και ένα 
χάρτη ο οποίος τους καθοδηγεί μέσα από μια σειρά 

διαδοχικών δραστηριοτήτων στο μυστικό συνδυασμό που 
χρειάζονται για να ξεκλειδώσουν το δεύτερο μπαούλο. 

2. Αφόρμηση:Αισθήσεις και εξαγωγή εμπειριών
Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους 

για να εξερευνήσουν την ακτή και γενικότερα το παράκτιο 
τοπίο.

3. Μελετώ και ανακαλύπτω
Οι μαθητές/τριες μελετούν και ανακαλύπτουν τους βιοτικούς 
και αβιοτικούς παράγοντες που παρατηρούνται στην 
ακτή καθώς επίσης και τις τροφικές σχέσεις μεταξύ των 
οργανισμών. 

4. Η ακτή και ο άνθρωπος
Οι μαθητές/τριες εντοπίζουν και μελετούν την παρουσία  
και τις επιδράσεις του ανθρώπου στην ακτή. Διερευνούν 
και σκιαγραφούν τη σχέση του ανθρώπου με τις ακτές. 

5. Επίλυση προβλήματος
Οι μαθητές/τριες επιστρέφουν στο εργαστήριο 
Βιολογίας όπου καταλήγουν στο μυστικό συνδυασμό 
και ξεκλειδώνουν το δεύτερο μπαούλο. Ακολούθως, 
επεξεργάζονται τα δεδομένα που συνέλεξαν στην ακτή 
και δημιουργούν ένα μοντέλο αναπαράστασης του 
οικοσυστήματος που μελέτησαν. Μελετούν κάποια 
επιπλέον δεδομένα που βρίσκουν στο δεύτερο μπαούλο, 
συζητούν τους προβληματισμούς τους και καταλήγουν σε 
συμπεράσματα. Αντιλαμβάνονται την ανάγκη για αειφορική 
διαχείριση των ακτών και αναπτύσσουν θετικές προς το 
περιβάλλον στάσεις και αξίες. 

6. Δράση
Οι μαθητές/τριες επιστρέφοντας στο σχολείο τους καλούνται 
να συνεχίσουν τη δράση τους σε ατομικό και συλλογικό 
επίπεδο (τάξη, σχολείο, κοινότητα) για την προστασία των 
ακτών. 

Ποιος μπορεί να συμμετέχει;
Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 
ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. απευθύνονται σε όλα τα σχολεία της Δημοτικής 
και Μέσης Εκπαίδευσης και παρέχονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. 
Μέγιστος αριθμός μαθητών: 30 (μέχρι 40 σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους 
εκπαιδευτικούς του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε ).  
Πληροφορίες τηλ. 25954954. 

Στείλτε την αίτησή σας το συντομότερο δυνατό στο 
τηλεομοιότυπο 25335682. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Χορηγός:

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.

 Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού

Σχετικές Θεματικές Ενότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:  Αστική Ανάπτυξη, Απορρίμματα, Τουρισμός, 

Βιοποικιλότητα, Νερό

Ο κόσμος της Ακτής
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Σχολική Χρονιά  2017 - 2018
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό προωθείται η καλλιέρ-
γεια δεξιοτήτων διερεύνησης και εξοικείωσης με 
πρακτικές ανακύκλωσης και περιορισμού αποβλήτων 
και απορριμμάτων. Προωθείται η περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα που 
άπτονται των απορριμμάτων και των επιπτώσεών τους στο 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, μέσω ολιστικής 
προσέγγισης και βιωματικής μάθησης. Οι μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις που υιοθετούνται είναι συνυφασμένες με τις 
αρχές και τη φιλοσοφία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, προωθώντας 
παράλληλα το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία.

Στόχοι
Οι στόχοι του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
«Ανακύκλωση, 5R – Αειφόρος Κατανάλωση» είναι: 

o Να εντοπίσουν τις διάφορες κατηγορίες ανακυκλώσιμων 
υλικών, τις πρώτες ύλες και τα οικοσυστήματα από τα οποία 
προέρχονται.

o Να διερευνήσουν τους τέσσερεις από τους πέντε πιο 
αποτελεσματικούς τρόπους για την παραγωγή λιγότερων 
σκουπιδιών (4R: Άρνηση – Ελάττωση – Επαναχρησιμοποίηση 
-Ανακύκλωση). 

o Να καταρτίσουν ένα πράσινο κώδικα ο οποίος θα μπορεί να 
τους παρέχει τα κριτήρια και τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η 
αειφόρος κατανάλωση. 

o Να εφαρμόσουν στην πράξη τον κώδικα που συνέταξαν και να 
κατανοήσουν τις επιπτώσεις των επιλογών τους.

o Να αναλάβουν ατομική και συλλογική δράση με στόχο την 
αειφόρο κατανάλωση.

Περιγραφή του Προγράμματος
Το μονοήμερο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή 
των μαθητών/τριών σε μια ακολουθία δραστηριοτήτων 
με θεωρητική και βιωματική κατεύθυνση. Το πρόγραμμα 
στηρίζεται στην παιδαγωγική προσέγγιση της λήψης 
απόφασης. Είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
στηρίζει την κατανόηση περιβαλλοντικών εννοιών και μέσα 
από μια πρωτότυπη αποστολή να εισάγει τους/τις μαθητές/
τριες σε ζητήματα που συνδέονται με την ανακύκλωση και 
την αειφόρο κατανάλωση. 

1. Αποστολή
Οι μαθητές/τριες έχουν ως αποστολή τους να επισκεφτούν το 
μικροκατάστημα που έχει στηθεί στους χώρους του περιβαλλοντικού 
μας κέντρου, αποκλειστικά για τις ανάγκες του προγράμματος, για 
να ψωνίσουν τα προϊόντα που χρειάζονται ώστε   να  ετοιμάσουν   
ένα   πικνίκ.   Προτού   ωστόσο   ψωνίσουν καλούνται να περάσουν 
μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων μεστόχο να συμπληρώσουν 
ένα κυκλικό διάγραμμα, το οποίο θα τους φανερώσει ένα «πράσινο» 
κώδικα, απαραίτητο για το ψώνισμά τους. 

2. Μελετώντας τα προϊόντα και τις πρώτες ύλες
Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν πως για την παραγωγή διαφορετικών 
προϊόντων αξιοποιούνται διαφορετικές πρώτες ύλες, οι οποίες είτε 
προέρχονται από φυσικά οικοσυστήματα είτε είναι τεχνητές.

3. Επαναχρησιμοποιώ
Οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία 
τους καθώς αναζητούν και ανακαλύπτουν διαφορετικές κατασκευές 
και τρόπους χρήσης ενός αντικειμένου.

4. Ανακυκλώνω
Οι μαθητές/τριες μελετούν και διαχωρίζουν διάφορα σκουπίδια 
στους κάδους ανακύκλωσης. Επιπρόσθετα, γνωρίζουν τη 
διαδικασία της ανακύκλωσης με τον πιο βιωματικό τρόπο – 
φτιάχνοντας οι ίδιοι ανακυκλωμένο χαρτί. 

5. Αρνούμαι
Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να 
απορρίπτουν την αγορά ενός προϊόντος εάν το υλικό από το οποίο 
είναι κατασκευασμένο δεν είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

6. Ελαττώνω
Οι μαθητές/τριες μελετούν τις διαφορετικές συσκευασίες καθώς 
επίσης τoν όγκο σκουπιδιών που προκύπτει από αυτές και έτσι 
συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα για εύρεση εναλλακτικών 
επιλογών μέσα από τις οποίες θα ελαττωθεί ο όγκος των 
σκουπιδιών.

7. Πράσινος κώδικας
Στο σημείο αυτό, οι μαθητές/τριες είναι σε θέση να συμπληρώσουν 
το κυκλικό διάγραμμα αφού ιεραρχήσουν ορθά τα 4R.

8. Ψωνίζω οικολογικά
Έχοντας στα χέρια τους το κυκλικό διάγραμμα με τον πράσινο 
κώδικα οι μαθητές/τριες μεταβαίνουν στο μικροκατάστημα, 
λαμβάνουν τις αποφάσεις τους και ψωνίζουν οικολογικά για να 
προετοιμαστούν για το πικνίκ τους.

9. Σεβασμός στο περιβάλλον
Οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν στο σχολείο τους δραστηριότητες 
που προωθούν τον σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον (5R).

Ποιος μπορεί να συμμετέχει;
Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 
ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. απευθύνονται σε όλα τα σχολεία της Δημοτικής 
και Μέσης Εκπαίδευσης και παρέχονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. 
Μέγιστος αριθμός μαθητών: 30 (μέχρι 40 σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους 
εκπαιδευτικούς του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε). Πληροφορίες τηλ. 
25954954.

Στείλτε την αίτησή σας το συντομότερο δυνατό στο 
τηλεομοιότυπο 25335682. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Χορηγός:

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.

 Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού

 Σχετικές Θεματικές Ενότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:  Απορρίμματα, Παραγωγή και 
Κατανάλωση, Ενέργεια

Ανακύκλωση, 5R – Αειφόρος Κατανάλωση
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Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. 

    Βιοποικιλότητα: η ποικιλότητα της ζωής 
                                χολικι Χρονιά  2017 - 2018 

 
 

Σχολική Χρονιά  2005 - 2006 

 

Μζςα από το πρόγραμμα αυτό προωκείται θ καλλιζργεια 
δεξιοτιτων διερεφνθςθσ με επιτόπιεσ μελζτεσ ςτθ φφςθ, θ 
εννοιολογικι κατανόθςθ και θ περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ 
των μακθτϊν/τριϊν ςχετικά με τθ βιοποικιλότθτα, 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. 
 

Στόχοι 
Οι ςτόχοι του Προγράμματοσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 
«Βιοποικιλότθτα: θ ποικιλότθτα τθσ ηωισ» είναι οι 
μακθτζσ/τριεσ:  
o Να κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ βιοποικιλότθτασ δίνοντασ 

ζμφαςθ ςτα 3 επίπεδα τθσ βιοποικιλότθτασ: γενετικι 
ποικιλότθτα, ποικιλότθτα ειδϊν και ποικιλότθτα 
οικοςυςτθμάτων.  

o Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν τεράςτια αξία, κακϊσ επίςθσ και τθ 
ςθμαςία τθσ βιοποικιλότθτασ τόςο για τον άνκρωπο όςο και για 
τουσ υπόλοιπουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ – φυτά και ηϊα, 
αναπτφςςοντασ ζτςι κετικζσ ςτάςεισ και αξίεσ απζναντι ςτθ 
βιοποικιλότθτα. 

o Να διερευνιςουν τισ διάφορεσ απειλζσ, κακϊσ επίςθσ και τουσ 
κινδφνουσ που οδθγοφν κακθμερινά ςτθ μείωςθ τθσ 
βιοποικιλότθτασ και ςτθν εξαφάνιςθ των ειδϊν. 

o Να ευαιςκθτοποιθκοφν για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ ο 
άνκρωποσ μπορεί να αντιμετωπίςει και να μετριάςει τισ απειλζσ 
και τουσ κινδφνουσ που οδθγοφν ςτθ μείωςθ τθσ 
βιοποικιλότθτασ. 

 

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. Αποςτολή 
Οι μακθτζσ/τριεσ λαμβάνουν ςτο ςχολείο τουσ μία επιςτολι από 
το Περιβαλλοντικό Κζντρο που τουσ προςκαλεί να διαγωνιςτοφν 
ςτο «Παιχνίδι τθσ Ζωισ». 

2. Τι είναι η βιοποικιλότητα; 
Οι μακθτζσ/τριεσ ςτουσ δφο πρϊτουσ γφρουσ του παιχνιδιοφ, 
παρακολουκϊντασ ζνα ςφντομο ντοκιμαντζρ και προβαίνοντασ 
ςτθν καταςκευι τριϊν ειδϊν αφίςασ, κατανοοφν ςταδιακά τθν 
ζννοια τθσ βιοποικιλότθτασ κακϊσ και τα τρία επίπεδά τθσ. Πιο 
ςυγκεκριμζνα, φτιάχνουν μια αφίςα με τα δακτυλικά τουσ 
αποτυπϊματα, μια αφίςα που περιλαμβάνει φφλλα από τθ γφρω 
περιοχι και μια που περιζχει αυτοκόλλθτα κομμάτια παηλ με 
φωτογραφίεσ οικοςυςτθμάτων τθσ περιοχισ. 

3. Ποια η αξία/ςημαςία τησ βιοποικιλότητασ; 
Οι μακθτζσ/τριεσ ςτον τρίτο γφρο του παιχνιδιοφ, μζςα από 
δράςθ και πράξθ, καλοφνται να εξερευνιςουν τουσ λόγουσ που 
κακιςτοφν τθ βιοποικιλότθτα τόςο ςθμαντικι, ϊςτε να 
εκτιμιςουν τθν αξία τθσ.  

4. Γιατί απειλείται η βιοποικιλότητα; 
Στον τζταρτο γφρο οι μακθτζσ/τριεσ, ςυμμετζχοντασ ςε ζνα 
κεατρικό παιχνίδι, καλοφνται μζςα από τθν προςζγγιςθ τθσ 
υπόδυςθσ ρόλων να ανακαλφψουν όλουσ εκείνουσ τουσ 
κίνδυνουσ που απειλοφν τθ βιοποικιλότθτα και οδθγοφν ςτθ 
ςταδιακι μείωςι τθσ. 

 
5. Τι μπορεί να κάνει ο άνθρωποσ για τη βιοποικιλότητα; 
Στουσ επόμενουσ δφο γφρουσ του παιχνιδιοφ, οι μακθτζσ/τριεσ 
ανακαλφπτουν τισ ςυμπεριφορζσ που πρζπει να αναπτφξει ο 
άνκρωποσ, ϊςτε να ςυμβάλει ςτθν προςταςία τθσ 
βιοποικιλότθτασ. 
 

6. Ανακεφαλαίωςη 
Στον τελευταίο γφρο του παιχνιδιοφ οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται 
να ςυμμετζχουν ςε ζνα κουίη γενικϊν γνϊςεων ςε ςχζςθ με τθ 
βιοποικιλότθτα. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται ανακεφαλαίωςθ ςτα 
κφρια ςθμεία 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 (μζχρι 40  ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ με τουσ αρμόδιουσ εκπαιδευτικοφσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.). 
Πλθροφορίεσ τθλ. 25954954. 

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

 

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
Αγίου Ανδρζου 306, Σ.Θ. 56091,  3304  Λεμεςόσ Κφπροσ 
Σθλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σθλεομ: 25335682, 25954901 
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy 
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org 

Εκπαίδευση γύρω από το Περιβάλλον 
Εκπαίδευση από και μέσα στο Περιβάλλον 

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον 
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 χετικζσ Θεματικζσ Ενότθτεσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ:  Βιοποικιλότθτα, Δάςοσ, Αςτικι Ανάπτυξθ, Απορρίμματα 

      Ιεράσ Μθτρόπολθσ Λεμεςοφ 

http://www.kykpee.org/


 

Μζςα από το πρόγραμμα αυτό προωκείται θ καλλιζργεια 
δεξιοτιτων διερεφνθςθσ με επιτόπιεσ μελζτεσ ςτθ φφςθ, θ 
εννοιολογικι κατανόθςθ και θ περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ 
των μακθτϊν/τριϊν ςχετικά με τθ δθμιουργία και ςυντιρθςθ 
λαχανόκθπου, 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. 
 

Στόχοι 
Οι  ςτόχοι  του  Προγράμματοσ  Περιβαλλοντικισ  Εκπαίδευςθσ  
«Λαχανόκθποι: κζφτομαι  - υνεργάηομαι  - Δρω» είναι οι 
μακθτζσ/τριεσ:  
o Να ανακαλφψουν φυτικά είδθ που είναι κατάλλθλα για 

φφτευςθ ςε ζνα λαχανόκθπο. 
o Να δθμιουργιςουν κατάλλθλο ζδαφοσ για τθ φφτευςθ των 

φυτϊν τουσ. 
o Να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ μζςω τθσ διερεφνθςθσ γιατί θ 

βλάςτθςθ ςτο ζδαφοσ είναι ςθμαντικι και πϊσ επθρεάηει το 
φαινόμενο τθσ διάβρωςθσ. 

o Να αναλάβουν ατομικι και ςυλλογικι δράςθ με ςτόχο τθ 
ςυντιρθςθ και φροντίδα του λαχανόκθπου. 

o Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ επιχειρθματολογίασ και λιψθσ 
απόφαςθσ αναφορικά με τθ επιλογι λαχανικϊν ςυμβατικισ ι 
βιολογικισ γεωργίασ. 

o Να ςυνειδθτοποιιςουν τισ μεγάλεσ αποςτάςεισ που διανφουν 
τα τρόφιμα για να φτάςουν ςτο πιάτο μασ (τροφοδιαδρομζσ) 
και να αναπτφξουν κριτικι ςτάςθ ςτθν επιλογι των λαχανικϊν. 

 

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

1. Αποςτολή 

Οι μακθτζσ/τριεσ λαμβάνουν μία επιςτολι από κάποια παιδιά  
που παραπονιοφνται ότι τα λαχανικά που τρϊνε δεν ζχουν οφτε 
γεφςθ, οφτε άρωμα και αποφαςίηουν να φτιάξουν ζνα 
λαχανόκθπο ςτο περιβαλλοντικό κζντρο. 
Αποςτολι των μακθτϊν/τριϊν είναι να βοθκιςουν ςτθ φροντίδα 
του λαχανόκθπου που υπάρχει ςτο περιβαλλοντικό κζντρο και να 

επεκτείνουν τον λαχανόκθπο του ΚΥΚΠΕΕ δθμιουργϊντασ ζνα 
δικό τουσ μζροσ ςτον λαχανόκθπο. 
 

2. Μελετώ, κάνω πειράματα και ανακαλφπτω 

Οι μακθτζσ/τριεσ μζςα από τθ διερεφνθςι τουσ καλοφνται να 
ςυνεργαςτοφν ςε βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ και πειράματα για 
να απαντιςουν ςε ερωτιματα όπωσ: Ποια είδθ να φυτζψουμε 
ςτον λαχανόκθπό μασ;  Ποιο ζδαφοσ είναι κατάλλθλο για να 
φυτζψουμε; Γιατί είναι ςθμαντικό να υπάρχει βλάςτθςθ ςτο 
ζδαφοσ; Πϊσ δθμιουργείται ζνα φυτό; Ποια είναι τα ςτάδια τθσ 
ανάπτυξθσ ενόσ φυτοφ (Χρονογραμμι); 
 

3. Φφτευςη φυτών και φροντίδα λαχανόκηπου 

Οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται να προβλθματιςτοφν για τθ φροντίδα 
που χρειάηεται ζνασ λαχανόκθποσ (πότιςμα, ςκάλιςμα, απαλλαγι 
από ηιηάνια, καταπολζμθςθ αςκενειϊν) και να φροντίςουν τον 
λαχανόκθπο του ΚΥΚΠΕΕ. Καλοφνται επίςθσ, μζςα από μια 
διαδικαςία διαλογικισ αντιπαράκεςθσ (debate) να αποφαςίςουν 
αν κα χρθςιμοποιιςουν κάποιεσ χθμικζσ ουςίεσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ των αςκενειϊν (ςυμβατικι γεωργία) ι αν κα 
αποφφγουν τθ χριςθ χθμικϊν ουςιϊν (βιολογικι γεωργία).  
 

4. Αναςτοχαςμόσ 

Οι μακθτζσ/τριεσ επιςτρζφουν ςτο εργαςτιριο Βιολογίασ όπου 
τουσ παρουςιάηεται το δζντρο των λαχανοευχϊν. Δίνονται ςτα 
παιδιά χάρτινεσ κάρτεσ ςε ςχιμα λαχανικϊν και καλείται θ κάκε 
ομάδα να γράψει ςκζψεισ, εντυπϊςεισ και ειςθγιςεισ ςχετικά με 
τθ δθμιουργία και φροντίδα του λαχανόκθπου. Στθ ςυνζχεια, θ 
κάκε ομάδα παρουςιάηει τισ ςκζψεισ τθσ και κρεμάει τθν καρτζλα 
τθσ ςτο δζντρο των λαχανοευχϊν. 
Στο τζλοσ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ οι μακθτζσ/τριεσ 
ςυμμετζχουν ςε θλεκτρονικό παιγνίδι ερωτιςεων. 
 

5. Δράςη 

Οι μακθτζσ/τριεσ πριν επιςτρζψουν ςτο ςχολείο τουσ καλοφνται 
να προβλθματιςτοφν αν κα ικελαν να δθμιουργιςουν ςτο 
ςχολείο ι ςτο ςπίτι τουσ λαχανόκθπο και να αιτιολογιςουν τθν 
άποψι τουσ με επιχειριματα. 
 

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, κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ με τουσ αρμόδιουσ εκπαιδευτικοφσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε). 
Πλθροφορίεσ τθλ. 25954954.  
Στείλτε τθν αίτθςι ςασ το ςυντομότερο δυνατό ςτο 
τθλεομοιότυπο 25335682. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. 
 

 

 

 

 Λατακόθεποη: Σθέθηομαη – Σσκεργάδομαη - Δρω 
Το πρόγραμμα «Στοιηθοί Λατακόθεποη: Σθέθηομαη – Σσκεργάδομαη – Δρω» δεμηοσργήζεθε από  

ηεκ Ερεσκεηηθή Ομάδα Περηβαιιοκηηθής Εθπαίδεσζες ηοσ Πακεπηζηεμίοσ Κύπροσ. Από ασηό επηιέγεθακ  

δραζηερηόηεηες θαη προζαρμόζηεθακ, ώζηε κα ακηαποθρίκοκηαη ζηης ζσκζήθες ηοσ ΚΥΚΠΕΕ.                                

 
 

Σχολική Χρονιά  2005 - 2006 

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
Αγίου Ανδρζου 306, Σ.Θ. 56091,   3304  Λεμεςόσ Κφπροσ 
Σθλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σθλεομ: 25335682, 25954901 
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy 
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org 

Εκπαίδευση γύρω από το Περιβάλλον 
Εκπαίδευση από και μέσα στο Περιβάλλον 

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον 

 

 

       Ιεράσ Μθτρόπολθσ Λεμεςοφ 

 χετικζσ Θεματικζσ Ενότθτεσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ: Βιοποικιλότθτα, Παραγωγι και Κατανάλωςθ 
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χολικι Χρονιά  2017 - 2018 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ  
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Πρoγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. 

       Τα μσστικά της λίμμης  

                  Ιτμηλάτες: Μσστήριο στη λίμμη                 
 

 

Σχολική Χρονιά  2005 - 2006 

Μζςα από τα προγράμματα «Σα μυςτικά τησ λίμνησ» και 
«Ιχνηλάτεσ: Μυςτήριο ςτη λίμνη» προωκείται θ καλλιζργεια 
δεξιοτιτων διερεφνθςθσ με επιτόπιεσ μελζτεσ ςτθ φφςθ, θ 
εννοιολογικι κατανόθςθ και θ περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ 
των μακθτϊν/τριϊν ςχετικά με το βιότοπο τθσ Δεςποτικισ λίμνθσ, 
μζςω ολιςτικισ προςζγγιςθσ και βιωματικισ μάκθςθσ. 

τόχοι 
Οι  ςτόχοι  των δφο Προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 
είναι οι μακθτζσ/τριεσ:  
o Να γνωρίςουν 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 δεξιότθτεσ ςυλλογισ και ερμθνείασ 
δεδομζνων. 

o Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ καταγραφισ πλθροφοριϊν, 
διατφπωςθσ υποκζςεων και εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων. 

o Να αναπτφξουν τθν ικανότθτα κριτικισ ςκζψθσ και λιψθσ 
απόφαςθσ μζςω τθσ διερεφνθςθσ ανκρωπογενϊν πιζςεων και 
απειλϊν. 

o Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν οικολογικι αξία τθσ Δεςποτικισ 
λίμνθσ και να αναπτφξουν κετικζσ περιβαλλοντικζσ ςτάςεισ.  

 
 
«Σα μυςτικά τησ λίμνησ» 
Το μονοιμερο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει τθ ςυμμετοχι ςε 
μια ακολουκία δραςτθριοτιτων με κεωρθτικι και βιωματικι 
κατεφκυνςθ. 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.  
 
Περιγραφή προγράμματοσ 
Σφμφωνα με το ςενάριο του προγράμματοσ οι μακθτζσ/τριεσ 
καλοφνται να ςυμμετζχουν ςε μια επιτόπια μελζτθ, διερευνϊντασ 
το ενδεχόμενο να ειςαχκοφν ςτθ Δεςποτικι Λίμνθ αρκετά 
χρυςόψαρα, ϊςτε να αυξθκεί θ βιοποικιλότθτα. Κατά τθ 
διερεφνθςι τουσ, οι μακθτζσ/τριεσ μελετοφν τθν ποικιλία 
οργανιςμϊν που παρατθροφνται ςτθ λίμνθ. Καλοφνται να κάνουν 
μετριςεισ και να ςυλλζξουν ςτοιχεία από το λιμναίο 
οικοςφςτθμα, ϊςτε να πάρουν μια τεκμθριωμζνθ απόφαςθ για 
τθν ειςαγωγι χρυςόψαρων ςτθ Δεςποτικι λίμνθ. Επιπλζον, οι 
μακθτζσ/τριεσ, μεταβαίνουν ςτο εργαςτιριο Βιολογίασ όπου 
παρατθροφν ςε μικροςκόπια και ςτερεοςκόπια, ςχεδιάηουν και 
εκτελοφν πειράματα, αναλφουν τα δεδομζνα τουσ και ςυγκρίνουν 
τα αποτελζςματά τουσ. Μζςα από τθ διαδικαςία αυτι, οι μακθτζσ 
αντιλαμβάνονται τθν ανάγκθ για αειφορικι διαχείριςι τθσ 
Δεςποτικισ λίμνθσ και αναπτφςςουν κετικζσ προσ το περιβάλλον 

ςτάςεισ και αξίεσ. Το πρόγραμμα ολοκλθρϊνεται μζςα από τθ 
δθμιουργία αφίςασ ςτθν οποία οι μακθτζσ/τριεσ  παρουςιάηουν 
τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ και τα ςυμπεράςματά τουσ και 
επιχειρθματολογοφν για τθν απόφαςθ που πιραν. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

Ποιοσ μπορεί να ςυμμετζχει; 
Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε 
παρζχονται εντελϊσ ΔΩΡΕΑΝ. Το πρόγραμμα «Τα μυςτικά τθσ 
λίμνθσ» απευκφνεται ςε μακθτζσ  Δθμοτικισ και Μζςθσ 
Εκπαίδευςθσ. Μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν: 30 (μζχρι 40 ςε 
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τουσ αρμόδιουσ 
εκπαιδευτικοφσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε). Το πρόγραμμα «Ιχνθλάτεσ: 
Μυςτιριο ςτθ λίμνθ» απευκφνεται ςε μακθτζσ Γ’ Γυμναςίου-Γ’ 
Λυκείου. Μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν: 20.  Πλθροφορίεσ τθλ. 
25954954. Στείλτε τθν αίτθςι ςασ το ςυντομότερο δυνατό ςτο 
τθλεομοιότυπο 25335682. Θα τηρηθεί ςειρά προτεραιότητασ. 

 

 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 
αλλθλεξάρτθςθσ των οργανιςμϊν. Αναγνωρίηονται οι 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 μία 
απόφαςι τουσ για τθ διαχείριςθ τθσ Δεςποτικισ λίμνθσ.  
 

3. Η λίμνη και ο άνθρωποσ 
Οι μακθτζσ ςτο εργαςτιριο βιολογίασ παρατθροφν ςε 
μικροςκόπια και ςτεροςκόπια, 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 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. 

 

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
Αγίου Ανδρζου 306,  Σ.Θ. 56091,  3304  Λεμεςόσ Κφπροσ 
Σηλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σηλεομ: 25335682, 25954901 
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy 
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org 

Εκπαίδευση γύρω από το Περιβάλλον 
Εκπαίδευση από και μέσα στο Περιβάλλον 

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον 
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     Ιεράσ Μθτρόπολθσ Λεμεςοφ 

 χετικζσ Θεματικζσ Ενότητεσ Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ:  Νερό, Βιοποικιλότητα 
χολική Χρονιά  2017 - 2018 

«Ιχνηλάτεσ: Μυςτήριο ςτη λίμνη» 
 

Το μονοιμερο αυτό πρόγραμμα, αποτελεί μια καινοτόμο 
εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ, που 
αναπτφχκθκε ςτο Τμιμα Επικοινωνίασ και Σπουδϊν  
Διαδικτφου, ςτο Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου από 
τθ Δρ. Ελζνθ   Κφηα και τον ερευνθτικό ςυνεργάτθ Γιάννθ 
Γεωργίου. Το πρόγραμμα εφαρμόηεται ςτο ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. ςε 
ςυνεργαςία με το  Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου. 
 

Περιγραφή προγράμματοσ 
Σφμφωνα με το  πρόγραμμα, οι μακθτζσ εργάηονται ςε 
δυάδεσ για να διερευνιςουν ζνα περιβαλλοντικό 
πρόβλθμα που ςχετίηεται με  τθ μείωςθ του πλθκυςμοφ 
τθσ πραςινοκζφαλθσ πάπιασ ςτθ Δεςποτικι Λίμνθ. 
Συγκεκριμζνα, οι μακθτζσ μετατρζπονται ςε «Ιχνθλάτεσ» 
και ζχουν ωσ ςτόχο τουσ να ςυλλζξουν πλθροφορίεσ και 
δεδομζνα από διαφορετικοφσ εικονικοφσ χαρακτιρεσ 
κακϊσ και μζςα από πραγματικζσ μετριςεισ ςτο λιμναίο 
οικοςφςτθμα, με ςτόχο τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. 
Κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ κάκε δυάδα 
μοιράηεται ζνα tablet, το οποίο είναι εξοπλιςμζνο με 
ςφςτθμα GPS. H εφαρμογι ενεργοποιεί αρχεία, εικόνεσ, 
βίντεο και δεδομζνα που ςχετίηονται με τθν 
περιβαλλοντικι διερεφνθςθ ανάλογα με τθ γεωγραφικι 
κζςθ του χριςτθ, παρακινϊντασ τουσ μακθτζσ να 
αλλθλεπιδράςουν με το φυςικό περιβάλλον και να 
μάκουν περιςςότερα γι’ αυτό.  

mailto:kykpee@cytanet.com.cy
mailto:a.chadjihambi@cytanet.com.cy
http://www.kykpee.org/


 

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 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. 
 

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 
τισ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ από τθν αρχαιότθτα μζχρι 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, κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ με τουσ αρμόδιουσ εκπαιδευτικοφσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε). 
Πλθροφορίεσ τθλ. 25954954. 

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

  

 

 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. 

                 Στη χώρα τωμ αλυκώμ 
                                    χολική Χρονιά  2017 - 2018 

 
 

Σχολική Χρονιά  2005 - 2006 

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
Αγίου Ανδρζου 306,  Σ.Θ. 56091,  3304  Λεμεςόσ Κφπροσ 
Σηλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σηλεομ: 25335682, 25954901 
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy 
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org 

Εκπαίδευση γύρω από το Περιβάλλον 
Εκπαίδευση από και μέσα στο Περιβάλλον 

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον 
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Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. 

  Παραδοζιακές τρήζεις θσηών ηης Κύπροσ 
                                χολική Χρονιά  2017 - 2018 

Μζςα από το πρόγραμμα αυτό προωκείται θ καλλιζργεια 
δεξιοτιτων διερεφνθςθσ με επιτόπιεσ μελζτεσ ςτθ φφςθ, θ 
εννοιολογικι κατανόθςθ και θ περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ 
των μακθτϊν/τριϊν ςχετικά με τα φυτά τθσ Κφπρου και τισ 
παραδοςιακζσ τουσ χριςεισ, 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. 

Στόχοι 

Οι ςτόχοι του Προγράμματοσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 
«Παραδοςιακζσ χρήςεισ φυτών τησ Κφπρου» είναι οι 
μακθτζσ/τριεσ:  
o Να γνωρίςουν 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 δεξιότθτεσ ςυλλογισ και ερμθνείασ 

δεδομζνων. 
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. 

 

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.  

1. Τα φυτά ςτθ ηωι του ανκρώπου 

Οι μακθτζσ/τριεσ παρακολουκοφν ςε ειδικι αίκουςα προβολϊν 
το εξαιρετικό οικολογικό ντοκιμαντζρ «Χερςόνθςοσ  Ακρωτθρίου  

Περιβαλλοντικι Περιιγθςθ» που δθμιοφργθςε το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. για 
τα προγράμματά του. Μζςω διαλογικισ ςυηιτθςθσ και προβολϊν 
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. 
 

2. Μελετώ και ανακαλφπτω 
Οι μακθτζσ/τριεσ 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.  
 

3. Ανάγκθ διατιρθςθσ τθσ παραδοςιακισ γνώςθσ 
Οι μακθτζσ/τριεσ 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/τριεσ ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ καλλιτεχνικισ-
δθμιουργικισ ζκφραςθσ μζςω τθσ δθμιουργίασ τθσ ενθμερωτικισ 
πινακίδασ. 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, κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ με τουσ αρμόδιουσ εκπαιδευτικοφσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε). 
Πλθροφορίεσ τθλ. 25954954. 

Στείλτε τθν αίτθςι ςασ το ςυντομότερο δυνατό ςτο 
τθλεομοιότυπο 25335682. Θα τηρηθεί ςειρά προτεραιότητασ. 

 

  χετικζσ Θεματικζσ Ενότητεσ Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ:  Πολιτιςμόσ και Περιβάλλον, Παραγωγή και Κατανάλωςη, Αςτική Ανάπτυξη 

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
Αγίου Ανδρζου 306, Σ.Θ. 56091,   3304  Λεμεςόσ Κφπροσ 
Σηλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σηλεομ: 25335682, 25954901 
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy 
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org 

Εκπαίδευση γύρω από το Περιβάλλον 
Εκπαίδευση από και μέσα στο Περιβάλλον 

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον 
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Μζςα από το πρόγραμμα αυτό προωκείται θ καλλιζργεια 
δεξιοτιτων διερεφνθςθσ με επιτόπιεσ μελζτεσ ςτθ φφςθ, θ 
εννοιολογικι κατανόθςθ και θ περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ 
των μακθτϊν/τριϊν ςχετικά με τα οικοςυςτιματα, 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. 

Στόχοι 

Οι ςτόχοι του Προγράμματοσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 
«Οικοςυςτήματα τησ χερςονήςου Ακρωτηρίου» είναι οι 
μακθτζσ/τριεσ:  
o Να γνωρίςουν 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 Nα αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςυλλογισ και ερμθνείασ 

δεδομζνων. 
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. 

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 φφςη το ςπίτι μασ 
Οι μακθτζσ/τριεσ 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. 
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 
εξετάηεται θ ανάγκθ διατιρθςθσ τουσ μζςω κατάλλθλων 
πρακτικϊν περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και υιοκζτθςθσ 
προτφπων ςυμπεριφοράσ φιλικϊν προσ το περιβάλλον. 
 

2. Μελετώ και ανακαλφπτω 
Οι μακθτζσ/τριεσ 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.  
 

3. Οικοςυςτήματα και Άνθρωποσ 
Οι μακθτζσ/τριεσ 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/τριεσ 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. 
 

4. Έκφραςη - Αξιολόγηςη 
Οι μακθτζσ/τριεσ ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ καλλιτεχνικισ-
δθμιουργικισ 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 (μζχρι 40 ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ με τουσ αρμόδιουσ εκπαιδευτικοφσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.). 
Πλθροφορίεσ τθλ. 25954954. 

Στείλτε τθν αίτθςι ςασ το ςυντομότερο δυνατό ςτο 
τθλεομοιότυπο 25335682. Θα τηρηθεί ςειρά προτεραιότητασ. 

 

 

 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. 

    Οικοσσστήματα της τερσονήσοσ Ακρωτηρίοσ 
                                   χολική Χρονιά  2017 – 2018 

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
Αγίου Ανδρζου 306, Σ.Θ. 56091,   3304  Λεμεςόσ Κφπροσ 
Σηλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σηλεομ: 25335682, 25954901 
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy 
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org 

Εκπαίδευση γύρω από το Περιβάλλον 
Εκπαίδευση από και μέσα στο Περιβάλλον 

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον 
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Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. 

   Χλωρίδα, εξερεύνηζη ηων θυηών 
χολική Χρονιά  2017 - 2018 

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 τθ χλωρίδα τθσ Κφπρου, 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. 

 

Στόχοι 

Οι ςτόχοι του Προγράμματοσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 
«Χλωρίδα, εξερεφνηςη των φυτών» είναι οι μακθτζσ/τριεσ:  

o Να γνωρίςουν φυτά τθσ Κφπρου ςτθ χερςόνθςο Ακρωτθρίου 
και τουσ ςθμαντικότερουσ τφπουσ βλάςτθςθσ. 

o Να αντιλθφκοφν τισ διαφορετικζσ βιοτικζσ μορφζσ των φυτϊν. 
o Να αναγνωρίηουν τα μζρθ των φυτϊν και να αντιλθφκοφν τα 

βαςικά ςτοιχεία μζςω των οποίων χαρακτθρίηουμε, 
ονομάηουμε και κατατάςςουμε ζνα φυτό. 

o Να χρθςιμοποιιςουν κλείδεσ, ϊςτε να προςδιορίςουν φυτά. 
o Να μελετιςουν χαρακτθριςτικζσ φυτοκοινότθτεσ ςε 

ςυγκεκριμζνα ενδιαιτιματα. 
o Να διερευνιςουν τισ διαφοροποιιςεισ ςτθ χλωρίδα, ανάλογα 

με τουσ βιοτικοφσ ι αβιοτικοφσ παράγοντεσ που τθν 
επθρεάηουν (μικρoενδιαιτιματα). 

o Να αναπτφξουν τθν ικανότθτα κριτικισ ςκζψθσ μζςω τθσ 
διερεφνθςθσ ανκρωπογενϊν πιζςεων και απειλϊν. 

o Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν οικολογικι ςθμαςία των φυτϊν 
και να αναπτφξουν κετικζσ ςτάςεισ και αξίεσ. 

 

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.  

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

 
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 
πολιτιςμό και τισ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ. Δίνεται ζμφαςθ ςτον 
ρόλο των φυτϊν ςτα οικοςυςτιματα. Αναγνωρίηονται πιζςεισ και 
απειλζσ που δζχονται τα φυτά και εξετάηεται θ ανάγκθ 
διατιρθςθσ τουσ μζςω κατάλλθλων πρακτικϊν περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ και υιοκζτθςθσ προτφπων ςυμπεριφοράσ φιλικϊν 
προσ το περιβάλλον. 
 

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

 

3. Τα φυτά και ο άνιρωποσ 
Οι μακθτζσ/τριεσ 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/τριεσ ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ καλλιτεχνικισ-
δθμιουργικισ 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 (μζχρι 40 ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, 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 τηρηθεί ςειρά προτεραιότητασ. 

  

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
Αγίου Ανδρζου 306,  Σ.Θ. 56091,  3304  Λεμεςόσ Κφπροσ 
Σηλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σηλεομ: 25335682, 25954901 
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy 
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org 

Εκπαίδευση γύρω από το Περιβάλλον 
Εκπαίδευση από και μέσα στο Περιβάλλον 

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον 
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  Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. 

      Πανίδα ηης τερζονήζοσ Ακρωηηρίοσ 
                                χολική Χρονιά  2017 – 2018 

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 τθν πανίδα τθσ χερςονιςου Ακρωτθρίου, 
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. 

Στόχοι 

Οι ςτόχοι του Προγράμματοσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 
«Πανίδα τησ χερςονήςου Ακρωτηρίου» είναι οι μακθτζσ/τριεσ:  
o Να γνωρίςουν 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 καλλιεργιςουν δεξιότθτεσ ςυλλογισ και ερμθνείασ 
δεδομζνων. 

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. 

 

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.  
 

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

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. Δίνεται ζμφαςθ ςτον προςδιοριςμό και 
ταξινόμθςθ των ηϊων. Αναγνωρίηονται πιζςεισ και απειλζσ που 
δζχονται οι ηωικοί οργανιςμοί και εξετάηεται θ ανάγκθ 
διατιρθςθσ τουσ μζςω κατάλλθλων πρακτικϊν περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ και υιοκζτθςθσ προτφπων ςυμπεριφοράσ φιλικϊν 
προσ το περιβάλλον. 
 

2. Μελετώ και ανακαλφπτω 
Οι μακθτζσ/τριεσ μελετοφν και ανακαλφπτουν τθν ποικιλία των 
ηωικϊν ειδϊν που παρατθροφνται ςε διάφορα οικοςυςτιματα. Οι 
μακθτζσ/τριεσ 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. 
 

3. Τα ζώα και ο άνιρωποσ 
Οι μακθτζσ/τριεσ 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/τριεσ ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ καλλιτεχνικισ-
δθμιουργικισ 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 (μζχρι 40 ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ με τουσ αρμόδιουσ εκπαιδευτικοφσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε). 
Πλθροφορίεσ τθλ. 25954954. 

Στείλτε τθν αίτθςι ςασ το ςυντομότερο δυνατό ςτο 
τθλεομοιότυπο 25335682. Θα τηρηθεί ςειρά προτεραιότητασ. 

 

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
Αγίου Ανδρζου 306,  Σ.Θ. 56091,  3304  Λεμεςόσ Κφπροσ 
Σηλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σηλεομ: 25335682, 25954901 
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy 
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org 

Εκπαίδευση γύρω από το Περιβάλλον 
Εκπαίδευση από και μέσα στο Περιβάλλον 

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον 
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Το ΚΥΚΠΕΕ κακιερϊνει το Πρόγραμμα «Αςτικοί Κήποι: Πράςινεσ 
Γειτονιζσ ςτη Πόλη μου» με ςκοπό τθ δθμιουργία, βελτίωςθ, 
περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ και εκπαιδευτικι αξιοποίθςθ κιπων 
ςτα ςχολεία και ςτισ πόλεισ μασ.  
 

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 τθ δθμιουργία και ςυντιρθςθ αςτικοφ 
κιπου μζςω ολιςτικισ προςζγγιςθσ και βιωματικισ μάκθςθσ. 
Παράλλθλα, οι μακθτζσ αναγνωρίηοντασ τθν τεράςτια αξία των 
αςτικϊν χϊρων πραςίνου όπου μποροφν να παρζχουν 
δυνατότθτα φυγισ από το ανκρωπογενζσ πυκνοδομθμζνο 
περιβάλλον των ςφγχρονων πόλεων, ςυνειδθτοποιοφν τθν ανάγκθ 
για τθν προςταςία και διατιρθςθ τουσ. 
 

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. Επίςθσ, το Πρόγραμμα ενκαρρφνει τθ ςυνεργαςία 
μεταξφ μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν, γονζων και τθσ τοπικισ 
κοινωνίασ, ϊςτε να επιτευχκεί θ δθμιουργία και διατιρθςθ ενόσ 
αςτικοφ κιπου. 
 

Στόχοι 
Οι ςτόχοι του Προγράμματοσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ  
«Αςτικοί Κήποι: Πράςινεσ γειτονιζσ ςτην πόλη μου» είναι οι 
μακθτζσ/τριεσ:  
o Να ανακαλφψουν τα φυτικά είδθ που είναι κατάλλθλα για 

φφτευςθ ςε ζνα κιπο. 
o Να δθμιουργιςουν κατάλλθλο ζδαφοσ για τθ φφτευςθ των 

φυτϊν τουσ. 
o Να αναλάβουν ατομικι και ςυλλογικι δράςθ με ςτόχο τθ 

ςυντιρθςθ και φροντίδα του κιπου. 
o Να αναπτφξουν οικολογικι ςυνείδθςθ ωσ προσ τθν ευκφνθ του 

κακενόσ ωσ αυριανοί ςυνεχιςτζσ τθσ φυςικισ μασ 
κλθρονομιάσ. 

o Να αποκτιςουν ςεβαςμό και αγάπθ προσ τθ φφςθ μζςω τθσ 
αναδιαμόρφωςθσ ενόσ χϊρου ςε χϊρο πραςίνου. 

o Να κατανοιςουν τθ ςθμαντικότθτα ςφνδεςθσ του κιπου με 
τθν υπόλοιπθ αςτικι κοινότθτα. 

o Να αναπτφξουν κετικζσ περιβαλλοντικζσ ςτάςεισ και αξίεσ. 
 

Περιγραφή του Προγράμματοσ 
Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται ςτθ ςχολικι μονάδα ι ςε 
χϊρουσ κοντά ςτθ ςχολικι μονάδα και περιλαμβάνει επιςκζψεισ 
Περιβαλλοντικϊν Εκπαιδευτϊν του ΚΥΚΠΕΕ ανά τακτά 
διαςτιματα για τθν παροχι πλθροφοριϊν και ςυμβουλϊν για τθ 

δθμιουργία του αςτικοφ κιπου. Είναι οργανωμζνο με τζτοιο 
τρόπο, ϊςτε να ςτθρίηει τθν κατανόθςθ περιβαλλοντικϊν εννοιϊν 
και να επιτρζπει τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ επιτρζποντασ ςτουσ μακθτζσ να 
αντιλαμβάνονται καλφτερα τθ ςθμαςία και τον πλοφτο του 
αςτικοφ κιπου που δθμιοφργθςαν. 

 

Βαςικά Βήματα του Προγράμματοσ  
Αρχικά, γίνεται επιλογι και οργάνωςθ τθσ Περιβαλλοντικισ 
Ομάδασ του ςχολείου που κα αναλάβει τθ δθμιουργία του 
αςτικοφ κιπου, θ οποία αποτελείται από μακθτζσ και 
εκπαιδευτικοφσ. 
 

Ακολουκεί αναηιτθςθ και επιλογι του χϊρου, όπου κα 
αναπτυχκεί ο κιποσ εντόσ ι κοντά ςτθ ςχολικι μονάδα και κα 
αρχίςει ο ςχεδιαςμόσ του κιπου και θ διαχείριςθ του χϊρου και 
του εδάφουσ. 
 

Στθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται να επιλζξουν τα φυτά/ 
ςπόρουσ που κα φυτζψουν ςτον κιπο τουσ με βάςθ τισ 
πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που τουσ δίνονται για τισ απαιτιςεισ, 
προςαρμογζσ και ιδιότθτεσ των φυτϊν. 
 

Ζπειτα, διαχωρίηονται οι μακθτζσ/τριεσ ςε μικρζσ ομάδεσ και 
αρχίηει θ φφτευςθ και δθμιουργία του κιπου. Το ΚΥΚΠΕΕ 
αναλαμβάνει να ςυντονίηει τισ μακθτικζσ ομάδεσ και να 
οργανϊνει τθν πορεία των δραςτθριοτιτων ςε ςυνεργαςία με το 
ςχολείο. 
 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ φφτευςθσ, οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται 
να προβλθματιςτοφν για τθ φροντίδα του αςτικοφ κιπου 
απαντϊντασ ςε ερωτιματα όπωσ: Πόςο ςυχνά χρειάηεται να 
ποτίηεται το κάκε είδοσ φυτοφ; Ποιοσ είναι ο καλφτεροσ τρόποσ 
για να απαλλαγεί ο κιποσ από ηιηάνια; Γιατί οι κιποι είναι τόςο 
ςθμαντικοί ςτθ ηωι μασ; ϊςτε να υιοκετιςουν 
φιλοπεριβαλλοντικζσ πρακτικζσ φροντίδασ του κιπου τουσ. 
Στο τζλοσ, γίνεται θ αξιολόγθςθ του Προγράμματοσ. 
 

Σημειώνεται ότι τα ςχολεία που ςυμμετέχουν ςτο Πρόγραμμα 
αυτό βραβεφονται με την Πράςινη Σημαία «Αςτικοί Κήποι: 
Πράςινεσ γειτονιέσ ςτην πόλη μου», την οποία μποροφν να 
υψώςουν ςτο ςχολείο ή ςτον κήπο τουσ. 
 

 

Ποιοσ μπορεί να ςυμμετέχει; 
Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ «Αςτικοί Κήποι: 
Πράςινεσ Γειτονιζσ ςτην Πόλη μου»  του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. απευκφνεται 
ςε όλα τα ςχολεία τθσ Δθμοτικισ και Μζςθσ Εκπαίδευςθσ και 
παρζχεται εντελϊσ ΔΩΡΕΑΝ. Πλθροφορίεσ τθλ. 25954954.  
 

Στείλτε τθν αίτθςι ςασ το ςυντομότερο δυνατό ςτο 
τθλεομοιότυπο 25335682. Θα τηρηθεί ςειρά προτεραιότητασ. 
 

 

Αστικοί Κήποι: Πράσιμες Γειτομιές στημ Πόλη μοσ 

 
 

Σχολική Χρονιά  2005 - 2006 

 χετικζσ Θεματικζσ Ενότητεσ Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ: Βιοποικιλότητα, Αςτική Ανάπτυξη, Παραγωγή και Κατανάλωςη 

       Ιεράσ Μθτρόπολθσ Λεμεςοφ 
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χολική Χρονιά  2017 - 2018 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ςτθ Σχολικι Μονάδα  

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
Αγίου Ανδρζου 306, Σ.Θ. 56091, 3304  Λεμεςόσ Κφπροσ 
Σηλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σηλεομ: 25335682, 25954901 
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy 
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org 

Εκπαίδευση γύρω από το Περιβάλλον 
Εκπαίδευση από και μέσα στο Περιβάλλον 

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον 

 

 

mailto:kykpee@cytanet.com.cy
mailto:a.chadjihambi@cytanet.com.cy
http://www.kykpee.org/


Ποιοσ μπορεί να ςυμμετέχει;

Τα ςυγκεκριμζνα Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. απευκφνονται ςε όλα τα
ςχολεία τθσ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ (Α΄ και Γ΄ Γυμναςίου) και παρζχονται εντελώσ ΔΩΡΕΑΝ. Μζγιςτοσ αρικμόσ
μακθτών: 30 (μζχρι 40, ςε εξαιρετικζσ περιπτώςεισ). Πλθροφορίεσ τθλ. 25954954.

Στείλετε τθν αίτθςι ςασ το ςυντομότερο δυνατό ςτο τθλεομοιότυπο 25335682.

Θα τηρηθεί ςειρά προτεραιότητασ.

Σφμφωνα με τα Νζα Αναλυτικά Προγράμματα Βιολογίασ του Υπουργείου Παιδείασ και Πολιτιςμοφ, μια από
τισ διδακτικζσ προςεγγίςεισ που προτείνονται για το μάκθμα τθσ Βιολογίασ ςτο Γυμνάςιο, είναι θ εργαςία
πεδίου. Το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. υποςτθρίηει τθν προςζγγιςθ αυτι παρζχοντασ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθ δυνατότθτα να
εφαρμόςουν τθν εργαςία πεδίου ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. ςε ςυνεργαςία με τουσ
περιβαλλοντικοφσ εκπαιδευτζσ του κζντρου. Οι δφο ενότθτεσ που παρζχονται από το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. είναι:

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Αγίου Ανδρζου 306,  Σ.Θ. 56091,  3304  Λεμεςόσ Κφπροσ
Σηλ.: 25954954, 25864344, 99302425 / Σηλεομ: 25335682, 25954901
Ηλεκ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy / a.chadjihambi@cytanet.com.cy
Ιςτοςελίδα.: www.kykpee.org

Εκπαίδευση γύρω από το Περιβάλλον

Εκπαίδευση από και μέσα στο Περιβάλλον

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον
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Σχολική Χρονιά  2017 - 2018

Βιολογία Γ΄ Γυμναςίου
Ενότητα 2

Ερευνώντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ

Βιολογία Α΄ Γυμναςίου
Ενότητα 5

Σροφικζσ χζςεισ

Ιεράσ Μθτρόπολθσ Λεμεςοφ
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ΜΜοουυςςεειιοοππααιιδδααγγωωγγιικκόό  ΥΥλλιικκόό 

Το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. εγκατζςτθςε για πρώτη φορά ςτην Κφπρο, το 

υπερςφχρονο και πρωτοποριακό διαδραςτικό ςφςτθμα 

Πολφαπτον μζςω του οποίου ο χριςτθσ αλλθλεπιδρά με 

εικονικι πλθροφορία που προβάλλεται ςε τοίχο. Αγγίηοντασ τθν 

εικόνα, ξεδιπλώνονται εντυπωςιακζσ εικόνεσ και πλθροφορίεσ 

αναφορικά με τα απειλοφμενα με εξαφάνιςη είδη τησ Κφπρου, 

και τθν αναγκαιότθτα προςταςίασ και διατιρθςθσ τουσ ενώ 

παράλλθλα ο χριςτθσ γνωρίηει ςθμαντικοφσ οικοτόπουσ τθσ 

Κφπρου αναγνωρίηοντασ τα βαςικότερα χαρακτθριςτικά τθσ 

χλωρίδασ και τθσ πανίδασ τουσ.Το καινοτόμο ςφςτθμα 

Πολφαπτον προςφζρει μια μοναδικι και ευχάριςτθ εμπειρία  

απόκτθςθσ γνώςεων αξιοποιώντασ τθν αρτιότερθ και πλζον 

αναβακμιςμζνθ τεχνολογία! Δοκιμάςτετο! 

 

Το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. παρουςιάηει για πρώτθ φορά τον «Φανοφριο», το νζο 

τριςδιάςτατο διόραμα που αναπαριςτά ςε φυςικό μζγεκοσ ζνα Νάνο 

Ιπποπόταμο (Phanuriosminor)με πραγματικά απολικωμζνα οςτά, τα 

οποία ανευρζκθκαν αρχικά ςτθν περιοχι Ακρωτθρίου! 

Μζςα από τθν επαφι με το ςυγκεκριμζνο ζκκεμα επιτυγχάνεται θ 

ενθμζρωςθ των επιςκεπτών αναφορικά με τθν φπαρξθ  προϊςτορικών 

κθλαςτικών ςτθν Κφπρο ενώ ταυτόχρονα ο επιςκζπτθσ αποκτά γνώςεισ 

αναφορικά με τον καυμαςτό κόςμο, τθν βιολογία, τθν οικολογία αλλά 

και το κακεςτώσ εξαφάνιςθσ αυτών των μοναδικών ηώων! 

ΝΝζζαα  ΕΕκκθθζζμμαατταα 
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Διοργάνωςη του Γ΄ Παγκφπριου Μαθητικοφ Συνεδρίου
για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Σο Κυπριακό Κζντρο Περιβαλλοντικισ Ζρευνασ και Εκπαίδευςθσ (ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε.) ςε ςυνεργαςία με τθν Επικεϊρθςθ
Φυςιογνωςτικϊν/ Βιολογίασ/ Γεωγραφίασ τθσ Διεφκυνςθσ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ διοργάνωςε το Γϋ Παγκφπριο
Μακθτικό υνζδριο για το Περιβάλλον και τθν Αειφορία ςτθν αίκουςα Εκδθλϊςεων τθσ Ιεράσ Μθτρόπολθσ
Λεμεςοφ το άββατο 18 Μαρτίου 2017, 9:00 - 13:00. Σο υνζδριο τελοφςε υπό τθν αιγίδα του Τπουργοφ Παιδείασ
και Πολιτιςμοφ Δροσ Κϊςτα Καδι.

το ςυνζδριο 90 μαθητικζσ ομάδεσ πζραν των 70 Γυμναςίων και Λυκείων από όλθ τθν
Κφπρο παρουςίαςαν τισ περιβαλλοντικζσ εργαςίεσ που ςχεδίαςαν και εκπόνθςαν κατά
τθ ςχολικι χρονιά 2016-2017 με μορφι επιςτθμονικισ αφίςασ και προφορικϊν
ανακοινϊςεων. Περιςςότεροι από 650 μαθητζσ και 100 εκπαιδευτικοί ςυμμετείχαν ςτο
ςυνζδριο. Οι εργαςίεσ εντάςςονταν ςε 13 θεματικζσ ενότητεσ: Αειφόροσ τρόποσ
διαβίωςθσ, Απορρίμματα, Αςτικι Ανάπτυξθ, Βιοποικιλότθτα, Δάςοσ, Ενζργεια,
Κλιματικι Αλλαγι, Μζςα μεταφοράσ, Νερό, Παραγωγι & Κατανάλωςθ, Περιβάλλον και
Πολιτιςμόσ, Περιβάλλον και Τγεία, Φτϊχεια.

Διακρίςεισ ςτο Διαγωνιςμό Καλφτερησ Παρουςίαςησ Διακρίςεισ ςτο Διαγωνιςμό Καλφτερησ Αφίςασ

1. Λφκειο Αγίασ Φυλάξεωσ
Θζμα: Σο «πράςινο καφςιμο» μζςα από τον φακό τθσ Αειφορίασ
Μαθητική Ομάδα: Δζςποινα Χατηθχαμπι, Διμθτρα Αλεξάνδρου, Ελεάνα
Κίτςιου, Κωνςταντίνα Ιωάννου, Άντρεα Αντωνίου, , τυλιανόσ Σςολάκθσ, 
Αναςταςία Ανδρζου, Βαςίλθσ Ευαγόρου, Άγγελοσ Ιωάννου, Φοίβοσ 
Φλωρίδθσ, Ανδρζασ Κεραυνόσ, Ελζνθ Παναγι, Γιάννθσ Κυριάκου, 
Ειρθναίοσ Κυριάκου, Σάκθσ Παναγιϊτου, Διογζνθσ Λουκά, Ιφιγζνεια 
Γαλανοφ, οφία αρρι
Συντονίςτρια Εκπαιδευτικόσ: Χατηθχαμπι Διμθτρα

1. Λφκειο Αρχιεπιςκόπου Μακαρίου Γ’ –Δαςοφπολησ
Θζμα: Θ αλλαγι του οικολογικοφ αποτυπϊματοσ του ςχολείου για ζνα 
ςφγχρονο αειφόρο ςχολείο
Μαθητική Ομάδα: Θεοδόςιοσ Ιωάννου, Νικόλασ ταφρου, ωηόμενοσ 
Αποςτολίδθσ, Ελεονϊρα Αγγελίδου, Ανδρζασ Γεωργίου, Άντια
Σαλιαδϊρου, Μζλανθ Γεραςιϊτθ, Χαρά Αβρααμίδου, Παναγιϊτα 
άββα
Συντονιςτήσ Εκπαιδευτικόσ: Μιχάλθσ Παπαςταματόπουλοσ

2. Λφκειο Βεργίνασ
Θζμα: Φόρτςα ςτο πετάλι, να ‘ρκουνε κι άλλοι
Μαθητική Ομάδα: Γιάννα Σςιλίδθ, Αναςταςία Πιερίδθ, Ελζνθ Λυριςτι, 
Μαρία Βάςου, Λουκάσ Λιμιςτιρασ, Νεκταρία Χριςτοδοφλου, Μάριοσ 
Γεωργόπουλοσ, Ιωάννθσ Βίκθσ, Χαράλαμποσ Χριςτοδοφλου, Ηαφείρω 
Χατηθγεωργίου, Διμθτρα Χατηθχαραλάμπουσ, Σερζηια Κοςμά, Ιωάννα 
Κωνςταντίνου, Διμθτρα Λεωνίδου, Μαρία Χάρπα, Βίκτωρασ 
Χριςτοφίδθσ, Παναγιϊτθσ Χατηθιωάννου, Ελζνθ τεφανίδου, τυλιανόσ 
άββα, Μαρίνα Νικολάου
Συντονίςτρια Εκπαιδευτικόσ: Χάρισ Γεωργακάκθ Πιερι

2. Γυμνάςιο Επιςκοπήσ
Θζμα: Κλιματικι αλλαγι. Σο Περιβάλλον είναι ςτα χζρια ςου. Ανάλαβε 
δράςθ….
Μαθητική Ομάδα: Αριςτοκζα Ιωάννου, Διμθτρα ωκράτουσ, Μαρία 
Παπαδοποφλου, Γεωργία Παναγι, Νάγια Παγγζρα, Μαρία 
Κωνςταντίνου, ωτιρθσ Βερονίκθσ, Αλεξάνδρα Θεοδοφλου, Χριςτοκζα
Δθμθτρίου
Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοί: Αναςταςία Ονθςιφόρου, Ζλενα Ηαβροφ

3. Περιφερειακό Γυμνάςιο Ξυλοφάγου
Θζμα: Διαχείριςθ Οικιακϊν Απορριμμάτων – Ανακφκλωςθ –
Κομποςτοποίθςθ – Διερεφνθςθ γνϊςεων και αντιλιψεων
Μαθητική Ομάδα: Μαριάμ Παναγι, Δαμιανόσ Χατηθγεωργίου, Βικτϊρια 
Θεοδϊρου, Μαργαρίτα Χριςτοδοφλου
Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοί: Γιϊργοσ Λάηου, Κωνςταντίνοσ Γιϊτασ, 
Αντϊνθσ Γεωργίου

3. Ευρυβιάδειο Γυμνάςιο
Θζμα: Νερό = Ηωι
Μαθητική Ομάδα: Αγγελικι Περικλζουσ, Θεοδϊρα Γαβριιλ, 
Κωνςταντίνοσ Δθμθτρόπουλοσ, Φάνθσ Χριςτου, Άννα Φιλιππίδου, 
Κατερίνα Χατηθγεωργίου
Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοί: Μαρία Χρυςοςτόμου, Ρουμιάνα Λίλλθ

Διοργάνωςη του Α΄ Παγκφπριου Μαθητικοφ Συνεδρίου
Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ «Μικροί Ερευνητζσ για το Περιβάλλον»

Σο Κυπριακό Κζντρο Περιβαλλοντικισ Ζρευνασ και Εκπαίδευςθσ τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Λεμεςοφ (ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε.) διοργάνωςε το Αϋ
Παγκφπριο Μακθτικό υνζδριο «Μικροί Ερευνθτζσ για το Περιβάλλον» ςτθν αίκουςα Εκδθλϊςεων τθσ Ιεράσ Μθτρόπολθσ Λεμεςοφ
το άββατο 27 Μαΐου, 9:00 -13:00. Σο υνζδριο τελοφςε υπό τθν αιγίδα τθσ Επιτρόπου Περιβάλλοντοσ κασ Ιωάννασ Παναγιϊτου.

Σο ςυνζδριο υποςτθρίχκθκε από τουσ πιο κάτω ςυνεργαηόμενουσ φορείσ:
- Ερευνθτικι Ομάδα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου
- χολι Επιςτθμϊν Αγωγισ του Πανεπιςτθμίου Frederick
- Σμιμα Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Περιβάλλοντοσ του Σεχνολογικοφ Πανεπιςτθμίου Κφπρου
- CYMEPA – Φίλοι τθσ Θάλαςςασ

το ςυνζδριο 26 μαθητικζσ ομάδεσ από 24 Δημοτικά ςχολεία από όλθ τθν Κφπρο παρουςίαςαν τισ περιβαλλοντικζσ δράςεισ και
εργαςίεσ που ςχεδίαςαν και εκπόνθςαν κατά τθ ςχολικι χρονιά 2016-2017. το ςυνζδριο ςυμμετείχαν περιςςότεροι από 350 μικροί
ερευνητζσ για το περιβάλλον και δεκάδεσ εκπαιδευτικοί που παρουςίαςαν προφορικζσ παρουςιάςεισ, ενθμερωτικζσ αφίςεσ και
καταςκευζσ, τραγοφδια, βίντεο, κεατρικά δρϊμενα και χοροφσ.

http://kykpee.org/wp-content/uploads/2015/07/17.-%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%A6%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1.pdf
http://kykpee.org/wp-content/uploads/2015/07/25.-%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%91%CE%B3.%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CF%86%CF%8D%CF%84%CE%BF%CF%85_Posidonia-%CE%BFceanica-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82.pdf
http://kykpee.org/wp-content/uploads/2015/07/33.-%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7_%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-....-%CE%96%CE%A9%CE%97.pdf
http://kykpee.org/wp-content/uploads/2015/07/43.-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86.-%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD.-%CE%A0%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD.pdf


 

 
  
 
  

  
                

ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ 

ΚΤΠΡΙΑΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε.) 

Όνομα χολείου ..................................................................................... Σηλ. ................................ 

Διεφθυνςη χολείου ..................................................................................... Σ.Κ. ................................. 

Ηλεκτρονική Διεφθυνςη χολείου .....................................................................................  Fax     …………………………… 

Όνομα Διευθυντή/ντριασ ...................................................................................... Σηλ. ................................ 

Ονόματα Τπεφθυνων Εκπαιδευτικϊν 
που θα ςυνοδεφουν τα παιδιά 

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

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

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

Κιν. Σηλ. ........................  

Κιν. Σηλ. ........................  

Κιν. Σηλ. ........................ 

Αριθμόσ Παιδιϊν ................................... Σάξη ..................................... Σμήμα/τα ..................................... 

Σρεισ προτεινόμενεσ ημερομηνίεσ 
 για επίςκεψη 

1. ...............................................                            2. ............................................... 

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

Προγράμματα Περιβαλλοντικήσ 
Εκπαίδευςησ ςτο ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε. 

1.     Φφλακεσ τθσ Γθσ  

2.     Περιβαλλοντικό ζγκλθμα ςτθν Ακτι  

3.     Ο κόςμοσ τθσ Ακτισ  

4.     Ανακφκλωςθ, 5R – Αειφόροσ Κατανάλωςθ  

5.     Βιοποικιλότθτα: θ Ποικιλότθτα τθσ Ζωισ  

6.     Λαχανόκθποι: Σκζφτομαι – Συνεργάηομαι - Δρω  

7.     α. Τα μυςτικά τθσ Λίμνθσ  

          β. Ιχνθλάτεσ: Μυςτιριο ςτθ Λίμνθ  

8.     Στθ χϊρα των Αλυκϊν  

9.     Παραδοςιακζσ Χριςεισ Φυτϊν τθσ Κφπρου  

10.   Οικοςυςτιματα τθσ χερςονιςου του Ακρωτθρίου  

11.   Χλωρίδα, εξερεφνθςθ των Φυτϊν τθσ Κφπρου  

12.   Πανίδα τθσ χερςονιςου του Ακρωτθρίου  

Προγράμματα Περιβαλλοντικήσ 
Εκπαίδευςησ ςτη χολική Μονάδα 

1. Αςτικοί Κιποι: Πράςινεσ Γειτονιζσ ςτθν Πόλθ μου  

Εργαςία πεδίου Βιολογίασ ςτο 
ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε. 

1. Τροφικζσ Σχζςεισ (Βιολογία Αϋ Γυμναςίου – Ενότθτα 5)      

2. Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ (Βιολογία Γϋ Γυμναςίου – Ενότθτα 2)      

 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 και φραγίδα χολείου                                 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 και γυαλιά θλίου. 

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

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Αγίου Ανδρζου 306,  Σ.Θ. 56091,  3304  Λεμεςόσ Κφπροσ 

Σηλ.: 25954954, 25864344, 99302425      Σηλεομοιότυπο: 25335682 

Ηλεκτρ. Σαχ.: kykpee@cytanet.com.cy  /  a.chadjihambi@cytanet.com.cy 
Ιςτοςελίδα: www.kykpee.org 
«Κοινότητα Φίλων του ΚΤ.Κ.Π.Ε.Ε.» ςτο Facebook 
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Χερςόνθςοσ Ακρωτθρίου-Περιβαλλοντικι Περιιγθςθ

Πλοφςιο φωτογραφικό υλικό με πλοφςια κείμενα 

Κάκε πακζτο περιζχει πλοφςιο υλικό όπωσ: Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικοφ, Φφλλα Εργαςίασ, Καρτζλεσ Πλθροφόρθςθσ 
κ.α. παρζχοντασ όλα τα απαραίτθτα υλικά για τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων.

Βιώςιμοι Κιποι 
ςτον Τόπο μασ 

– Προςαρμογζσ των 
Φυτών τθσ Κφπρου 

ςτο Μεςογειακό Κλίμα

Το Σπίτι του Μζλλοντοσ 
Στθρίηεται ςτισ Χριςεισ του 

Παρελκόντοσ: 
Τα Φυτά ςτθν 

Παράδοςθ τθσ Κφπρου

Οι Πεταλοφδεσ τθσ Κφπρου αποκαλφπτονται

Οι 52 πεταλοφδεσ τθσ Κφπρου ςε αυτοκόλλθτα με 
διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Βιοθκικι του περιβάλλοντοσ: Η ορκόδοξθ προςζγγιςθ τθσ κτίςθσ

Αναλφεται θ πνευματικι διάςταςθ του οικολογικοφ προβλιματοσ και θ 
προςταςία του ςτθν Ορκοδοξία.

Η Ιστοσελίδα του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.

Η ιςτοςελίδα του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. ζχει κερδίςει το 1ο Πανελλινιο Βραβείο ςτον 6ο Διαγωνιςμό
Ελλθνόφωνων Εκπαιδευτικϊν Ιςτότοπων ςτθν Κατθγορία «Υποςτθρικτζσ δομζσ εκπαίδευςθσ». Η
διάκριςθ αυτι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι δεδομζνου ότι ςτο διαγωνιςμό ςυμμετείχαν ςυνολικά 665
ιςτότοποι και κάκε ςυμμετοχι αξιολογικθκε από 6 διαφορετικοφσ κριτζσ.

Η ανανεωμζνθ ιςτοςελίδα www.kykpee.org αντικατοπτρίηει το ψθφιακό
πρόςωπο του Κυπριακοφ Κζντρου Περιβαλλοντικισ Ζρευνασ και Εκπαίδευςθσ
(ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) και αποτελεί μια δυναμικι και ενεργι περιβαλλοντικι
διαδικτυακι πλατφόρμα. Στόχοσ τθσ ιςτοςελίδασ είναι να προςφζρει ςτουσ
επιςκζπτεσ τθσ και ιδιαίτερα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, ζνα εφχρθςτο και
λειτουργικό περιβάλλον με ζνα ελκυςτικό ςχεδιαςμό που κα τουσ επιτρζπει να
βρίςκουν τισ πλθροφορίεσ που επικυμοφν.

Συγκεκριμζνα, ςτθν ιςτοςελίδα ο επιςκζπτθσ μπορεί να βρει πλθροφορίεσ για το
ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. και τθ δράςθ του, τα Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ που
παρζχονται ςτο ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε., υλικό το οποίο ςχετίηεται με περιβαλλοντικι
εκπαίδευςθ, ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό (για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ), υλικό
για το περιβάλλον τθσ Κφπρου και πολλά άλλα.




