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 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Προδημ. 
Εκπ/ση 

Α΄- Β΄ 
ΤΑΞΗ 

Γ΄- Δ΄ 
ΤΑΞΗ 

Ε΄- Στ΄ 
ΤΑΞΗ 

ΚΠΕ ΚΑΒΟ 
ΓΚΡΕΚΟ 

Τίτλος: Μελετώντας τη βιοποικιλότητα στο σχολείο μας 

Περιγραφή: Το πρόγραμμα έχει ως στόχο οι μαθητές/μαθήτριες να κατανοήσουν 

βασικές περιβαλλοντικές έννοιες που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα και να 

γνωρίσουν χαρακτηριστικά είδη της χλωρίδας και της πανίδας της Κύπρου. Θα έχουν την 

ευκαιρία να μελετήσουν φυτά και ζώα στον σχολικό χώρο με όργανα παρατήρησης που 

θα φέρουν από το σπίτι (τσιμπιδάκι/λαβίδα, πλαστικό δοχείο γιαουρτιού, κασετίνα, 

σημειωματάριο). Θα αντιληφθούν τον πλούτο και την ποικιλότητα των οργανισμών και 

θα μελετήσουν τους κινδύνους που απειλούν τη βιοποικιλότητα και τις επιπτώσεις που 

έχει η μείωσή της λόγω των ανθρώπινων παρεμβάσεων, μέσα από παιγνιώδεις 

δραστηριότητες (αξιοποίηση επιδαπέδιων παιχνιδιών του σχολείου, παιχνίδια με κάρτες 

που θα κρατά ο/η εκπαιδευτικός, ομοιώματα ζώων κλπ.). 

Υλικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι μαθητές/μαθήτριες: τσιμπιδάκι/λαβίδα, 
πλαστικό δοχείο γιαουρτιού, κασετίνα, σημειωματάριο 

    

 Τίτλος: Οι φτερωτοί μας φίλοι 

Περιγραφή: Μέσα από το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές/μαθήτριες θα γνωρίσουν 

βασικές περιβαλλοντικές έννοιες που σχετίζονται με τα πουλιά, καθώς και στοιχεία της 

πτηνοπανίδας της Κύπρου (αναγνώριση πουλιών με παρατήρηση ομοιωμάτων). Θα 

διερευνήσουν τη σημασία της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου ως μεταναστευτικού 

σταθμού στις μετακινήσεις των πουλιών και θα προβληματιστούν σχετικά με τους 

κινδύνους που απειλούν τα πουλιά. Στο τέλος, θα γίνει μια δραστηριότητα 

ανατροφοδότησης με τη μορφή παιχνιδιού γνώσεων. 

Υλικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι μαθητές/μαθήτριες: Δεν απαιτούνται υλικά 

    

 Τίτλος: Τα μυστικά της θάλασσας 

Περιγραφή: Με το πρόγραμμα αυτό, οι μαθητές/μαθήτριες θα γνωρίσουν το παράκτιο 
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και θαλάσσιο περιβάλλον και θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, αναπτύσσοντας την 

παρατηρητικότητα και την κριτική σκέψη τους μέσα από δραστηριότητες εκπαιδευτικού, 

ψυχαγωγικού και διερευνητικού χαρακτήρα, όπως παιχνίδι αντιστοίχισης, 

παρακολούθηση πειράματος, επίδειξη κατασκευής, παιχνίδι ενσυναίσθησης. 

Υλικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι μαθητές/μαθήτριες: 1 λαστιχάκι 

 Τίτλος: Τουρίστας/Τουρίστρια, περιβαλλοντικά 

ευαισθητοποιημένος/ευαισθητοποιημένη 

Περιγραφή: Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάδειξη της ορθής τουριστικής 

συμπεριφοράς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αειφορία ως καθοριστικός παράγοντας 

ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσα από 

δραστηριότητες όπως, παιχνίδι αναγνώρισης με σημαντικά αξιοθέατα του νησιού, 

μελέτη των παραγόντων που προσελκύουν τουρίστες/τουρίστριες στην Κύπρο, παιχνίδι 

αντιστοίχισης των διαφόρων ειδών τουριστών/τουριστριών, παιχνίδια γνώσεων και 

ευαισθητοποίησης. 

Υλικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι μαθητές/μαθήτριες: Δεν απαιτούνται υλικά 

    

 


