
 

Θέμα Παρουσίασης :  

 

Η Άκρατη Ανάπτυξη εις Βάρος της Φυσικής μας Κληρονομιάς 
 
 

 

Παρουσιάζουν οι μαθητές της ΣΤ’1 τάξης του ΙΑ Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου 

Λεμεσού :  

Αντωνίου Ηλίας, Ζαβρού Κυριακή, Θρασυβούλου Χρίστος, Ιωάννου Θάλεια, Καμπουρίδης 

Κωνσταντίνος, Μάρκου Ξάνθια, Νικολάου Σταλένα, Χριστοδούλου Χρίστος, Χριστοφή 

Έλια 
 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός : Χριστίνα Χριστοφίδου 

 

 

                                                          

 

 

  Λεμεσός,  

Ιούνιος 2018 

Β’ Παγκύπριο  Συνέδριο  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  ΚΥΚΠΕΕ: 

Μικροί Ερευνητές για το Περιβάλλον   



Περιεχόμενα 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 1.Εισαγωγή 

 2.Το Πρόβλημα που εντοπίσαμε 

 3.Πώς δουλέψαμε 

 4.Η Δράση μας 

 5.Ενημέρωση-Πληροφόρηση-Ευαισθητοποίηση  

 6.Ποιοι άκουσαν τη φωνή μας; Ποιοι μας είδαν;  

 7.Σκέψεις - Απόψεις 



Εισαγωγή 

 

 

 

Ποιοι είμαστε; 

 

Μαθητές της ΣΤ’1 του ΙΑ Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου 
 

 

 

Το πρόβλημα μας:  

● Από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 

καταστρέφουν τη φύση με σκοπό τα κέρδη και τα χρήματα.  

● Στην Κύπρο γίνεται το ίδιο πράγμα και το ζούμε έντονα σήμερα. 
 

 

                                     



Εισαγωγή 

 Πώς ξεκίνησε η ιδέα του πρότζεκτ: 

 
1. Μελετήσαμε το κείμενο “Ένα παλιό μήνυμα για τον σύγχρονο κόσμο”-

Επιστολή Αυτόχθονα Αμερικάνου προς Δυτικούς που τους κατέστρεψαν και 

τους πήραν τη γη τους. Προβληματιστήκαμε από τους αυτόχθονες λαούς που - 

Αντέδρασαν.  

 

2. Επίσης, επειδή είδαμε και Κύπριους να διαμαρτύρονται για όσα συμβαίνουν   

       στην Κύπρο αποφασίσαμε να διαμαρτυρηθούμε και εμείς  
 

3.    Μελετήσαμε το πρόβλημα και αποφασίσαμε κι εμείς τα παιδιά να δράσουμε.  

 



Το Πρόβλημα που εντοπίσαμε 

Αποφασίσαμε να δράσουμε αφού είχαμε προσέξει στον τύπο, στα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης το 

πολυσυζητημένο ζήτημα για τις ευάλωτες παραλίες της περιοχής του 

Ακάμα και των Θαλασσινών Σπηλιών στην Πέγεια. Εκτός όμως από 

αυτές τις περιοχές, παρατηρήσαμε ότι επηρεάστηκαν και άλλες  πολλές 

περιοχές της Κύπρου. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές φωτογραφίες 

που αιτιολογούν την ανησυχία  μας για αυτό το ζήτημα. 

 



Το Πρόβλημα που εντοπίσαμε στον Τύπο και στα Μ.Κ.Δ 

 Παραλία Σειρήνα Πρωταράς 

10+ ουρανοξύστες που <<αλλάζουν>> την Κύπρο 

“Η Λεμεσός υπό τη σκιά των ουρανοξυστών 

Feb 18, 2018 - 10:10 a!m” 

 



Το Πρόβλημα που εντοπίσαμε στον Τύπο και στα Μ.Κ.Δ 

Πέγεια, Θαλασσινές Σπηλιές 
 

Θαλασσινές σπηλιές Πάφου: Από μνημείο φύσης – έρμαιο 

επιχειρηματιών – Τι συμβαίνει (Φωτογραφίες) 

06/10/2017 - 16:54 

 



Πώς δουλέψαμε 

● Πρώτα, πληροφορηθήκαμε εμείς για το θέμα 

1. Διαβάσαμε πολλά κείμενα σχετικά με το θέμα (άρθρα από 

εφημερίδες κυρίως) απόψεις υπέρ και απόψεις κατά της 

ανάπτυξης  

2. Είδαμε πολλές φωτογραφίες 

3. Κάναμε debates 

4. Συζητήσαμε τα υπέρ αλλά και τα κατά της ανάπτυξης  

5. Μελετήσαμε τραγούδια σχετικά με το θέμα 

6. Είδαμε πώς αντιδρούν άλλοι για θέματα που αφορούν το 

κοινό καλό 
 

 



● Ύστερα αποφασίσαμε να δράσουμε: 

○ Να αντιδράσουμε  

○ Να ενημερώσουμε κι άλλους για τα όσα συμβαίνουν 

○ Να ευαισθητοποιήσουμε τους συμμαθητές μας για τα θέματα 

αυτά   

 
 

Πώς δουλέψαμε 



Η Δράση μας 

● Ιδέες που είχαμε για τη δράση  

 1. Αντίδραση   

 2. Ενημέρωση- Πληροφόρηση         

 3. Ευαισθητοποίηση                 

 

 

 

 



Στείλαμε επιστολές προς τους: 

● Υπουργό Εσωτερικών 

● Υπουργό Γεωργίας Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

● Τμήμα Περιβάλλοντος 

 

 

Η Δράση μας 

Α. Αντίδραση 



Η Δράση μας 

Οργανώσαμε διαμαρτυρία για το ότι θυσιάζεται η φυσική μας  

κληρονομιά στο βωμό της ανάπτυξης, μπροστά από το σχολείο μας. 

● Καλέσαμε όλο το σχολείο και τους γονείς με ενημερωτικό έντυπο που  

       στείλαμε στα σπίτια αλλά και αφίσες που ετοιμάσαμε και  δώσαμε σε όλες  

       τις τάξεις 

●  Σκεφτήκαμε συνθήματα που θα φωνάζαμε τη μέρα εκείνη 

● Ετοιμάσαμε πανό και πόστερ με συνθήματα και εικόνες από την Κύπρο και τις 

καταστροφές που συμβαίνουν        

● Μιλήσαμε με πολλά Μέσα Ενημέρωσης και τους καλέσαμε να έρθουν στη 

διαμαρτυρία μας 

●  Βγήκαμε έξω από το σχολείο με τα πανό και τα πόστερ μας και διαμαρτυρηθήκαμε 

μαζί με συμμαθητές, δασκάλους μας και ομάδα οικολόγων  

 

Α. Αντίδραση 





Η Δράση μας  
 
• B-Γ.  Ενημέρωση-Πληροφόρηση-Ευαισθητοποίηση 

● Μιλήσαμε σε όλες τις τάξεις του σχολείου μας για το θέμα,δώσαμε 

τις επιστολές που γράψαμε για να τις διαβάσουν με τις δασκάλες 

τους και να τις συζητήσουν. 

 





Η δράση μας  

● Οργανώσαμε διαγωνισμό φωτογραφίας για όλο το σχολείο 

● Η έκθεση φωτογραφίας θα είναι μόνιμα  στο σχολείο σε τοίχο στην αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων 

● Την έκθεση φωτογραφίας  θα την δουν όλοι οι μαθητές του σχολείου αλλά 

και γονείς 

● Σε τελετή που θα οργανώσουμε για να παρουσιάσουμε όλο το πρότζεκτ, θα 

βραβευτούν  οι νικητές του διαγωνισμού φωτογραφίας  και θα πάρουν 

πιστοποιητικά συμμετοχής όλοι οι συμμετέχοντες 

      



Η δράση μας  



 Η δράση μας 

 
Ετοιμάσαμε λίστες παραμυθιών, ταινιών και ντοκιμαντέρ με θέματα σχετικά με 

τη φύση για την κάθε τάξη ώστε να τα χρησιμοποιήσουν στα μαθήματά τους. 



Η δράση μας  

Γίναμε στιχουργοί και γράψαμε ποιήματα – στίχους τραγουδιών με θέμα την 

ανάπτυξη εις βάρος της φύσης στην Κύπρο. Θα διαβαστούν σε εκδήλωση για 

όλο το σχολείο. 



Η δράση μας  

● Γράψαμε ποίημα απάντηση σε τραγούδι που είχε θέμα τον Ακάμα (συγκρότημα 

Monsieu Doumani),το εικονογραφήσαμε και ετοιμάσαμε βίντεο το οποίο ανεβάσαμε 

στο Youtube για να ακούσουν κι άλλοι αυτά που θέλουμε να φωνάξουμε. 

 

 

 

 



Ποιοι άκουσαν τη φωνή μας; Ποιοι μας είδαν; 

● Δάσκαλοι 

● Συμμαθητές μας από όλο το σχολείο  

● Περαστικοί που είδαν την διαμαρτυρία μας έξω από το σχολείο 

● Γονείς των μαθητών του σχολείου μας  

● Φίλοι και συγγενείς που μοιραστήκαμε μαζί τους τα όσα  

● μάθαμε και κάναμε  



Ποιοι άκουσαν τη φωνή μας; Ποιοι μας είδαν; 

Ο υπουργός Γεωργίας αγροτικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος και το τμήμα 

περιβάλλοντος που διάβασε τις επιστολές μας και μας  

έστειλε απαντητική επιστολή.  

 

 



Ποιοι άκουσαν τη φωνή μας; Ποιοι μας είδαν; 

● Όσοι διάβασαν τα άρθρα που γράφτηκαν για την διαμαρτυρία μας  σε 

ηλεκτρονικές εφημερίδες ή μέσα  κοινωνικής δικτύωσης  
 

«Ξεσηκώθηκαν» οι μαθητές μαζί με τις δασκάλες τους στο Τσίρειο Δημοτικό 

Σχολείο Λεμεσού - διαμαρτυρήθηκαν μπροστά από το σχολείο τους για την 

άκρατη ανάπτυξη. 

 
Εκδήλωση διαμαρτυρίας 

ΙΑ Δημοτικού Σχολείου 

Λεμεσού με σύνθημα 

«Σώσε τη φύση, σώσε το 

μέλλον σου» 

http://www.paideia-

news.com/ 



Σκέψεις - Απόψεις  

Μαθητών 

 

 





Δασκάλων - Διεύθυνσης Σχολείου 

Σκέψεις - Απόψεις  





Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και το 

ενδιαφέρον σας για ένα ζήτημα που  αφορά ή 

τουλάχιστον θα έπρεπε,να αφορά όλους μας. 

 

Θα κλείσουμε με το ποίημα που γράψαμε και 

εικονογραφήσαμε και ύστερα ετοιμάσαμε σε βίντεο.  


