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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 
2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

27 Ιανουαρίου 2023 

 
Διευθυντές/Διευθύντριες 
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων  

Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης  
(Γυμνασιακός Κύκλος) 
 

 

 
Θέμα: Διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων για γονείς και παιδιά στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Κοινότητας Ακρωτηρίου με αφορμή τον 

εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων με θέμα: «Οι υγρότοποι 
Ακρωτηρίου και η σημασία τους» 

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η Μονάδα Εκπαίδευσης για το 
Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, διοργανώνει σε 
συνεργασία με την Παγκύπρια Σχολή Γονέων, το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) της Κοινότητας Ακρωτηρίου, από τις 10:00πμ- 
1:00μμ βιωματικά εργαστήρια, με θέμα: «Οι υγρότοποι Ακρωτηρίου και η σημασία τους». 

 
Τα εργαστήρια τα οποία απευθύνονται σε οικογένειες έχουν ως στόχο τη γνωριμία των 
ενηλίκων και των παιδιών τους (άνω των 7 ετών) με τους προστατευόμενους υγροτόπους της 
περιοχής και την εκτίμηση της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής τους σημασίας.  

 
Τα δύο εργαστήρια που θα διεξαχθούν είναι τα ακόλουθα:  
 
α) Εργαστήρι συλλογής και μελέτης ασπόνδυλων οργανισμών του νερού 
Κατά τη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες έχουν την 
ευκαιρία να επισκεφτούν ένα κοντινό υγρότοπο της περιοχής και να συλλέξουν ασπόνδυλους 
οργανισμούς του νερού με απόχες. Στη συνέχεια, με τη χρήση στερεοσκοπίων στο 

εργαστήριο του ΚΠΕ παρατηρούν τους οργανισμούς που συνέλλεξαν και προσπαθούν να 
τους αναγνωρίσουν χρησιμοποιώντας ειδικούς οδηγούς. 
 
Σημείωση: Για τη συλλογή των ασπόνδυλων οργανισμών στον υγρότοπο, οι 
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες πρέπει να έχουν αδιάβροχες μπότες (γαλότσες). Σε περίπτωση που δε 

διαθέτουν, υπάρχει δυνατότητα δανεισμού από τον εξοπλισμό του ΚΠΕ Ακρωτηρίου (μετά από 
τηλεφωνική συνεννόηση).  

 

 
 
 
 
 

http://www.pi.ac.cy/
mailto:info@cyearn.pi.ac.cy


Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τ.Θ. 12720,   2252 Λευκωσία 
Τηλ: 22402300 Φαξ: 22480505 Ιστοσελίδα: http://www.pi.ac.cy 

 

 
 
 

β) Εργαστήρι καλαθοπλεκτικής 
Σε αυτό το εργαστήρι οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
από κοντά την παραδοσιακή τέχνη της μαλακής καλαθοπλεκτικής κατασκευάζοντας χρηστικά 
αντικείμενα, με τα υλικά που θα τους δοθούν, υπό την καθοδήγηση των 
εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών του ΚΠΕ και τεχνιτριών από την Κοινότητα Ακρωτηρίου. Στη 
συνέχεια, θα διεξαχθεί ένα διαδραστικό παιχνίδι εξερεύνησης στους χώρους του ΚΠΕ σχετικό 
με τους υγροτόπους και την μαλακή καλαθοπλεκτική στην κοινότητα Ακρωτηρίου.  

 
Τα εργαστήρια πρόκειται να διεξαχθούν σε δυο περιόδους. Σε κάθε χρονική περίοδο η  
διάρκεια του κάθε εργαστηρίου είναι 90 λεπτά και σε κάθε χρονική περίοδο θα διεξαχθούν 
δύο ξεχωριστά παράλληλα εργαστήρια. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/συμμετεχουσών 
σε κάθε εργαστήριο είναι 20 άτομα. Η πρώτη περίοδος θα είναι από τις 10:00πμ μέχρι τις 
11.30πμ και η δεύτερη από τις 11:30πμ μέχρι τις 1:00μμ. Άτομα που θέλουν να 
συμμετέχουν και στα δύο εργαστήρια θα πρέπει να το δηλώσουν στο έντυπο συμμετοχής, 
σημειώνοντας το εργαστήριο στο οποίο θέλουν να συμμετέχουν σε κάθε χρονική περίοδο. 
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο 
συμμετοχής  και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση kpe-
akrotiri@schools.ac.cy. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντύπων συμμετοχής είναι η 3η 
Φεβρουαρίου 2022.  

 

Για διευκρινίσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το 

προσωπικό του ΚΠΕ Ακρωτηρίου στο τηλέφωνο 25826562. Οι Διευθύνσεις των σχολείων 
καλούνται να ενημερώσουν τους/τις μαθητές/μαθήτριες για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.  
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                        (Δρ Έλενα Χατζηκακού)  
                                                                                                        Αναπλ. Διευθύντρια 

                                                                                                          Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  

                                                                                                      για Γενικό Διευθυντή  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:    ΔΜΓΕ 
            ΔΔΕ  
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