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ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΔΠΙΠΔΓΟ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΜΔ ΔΝΟΣΗΣΔ 

ΣΟΤ ΝΑΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔ/ΔΑΑ 

ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΑΚΡΩΣΗΡΙΟΤ 

 

Περιγραφή θεματικής ενότητας 

Τα πξνγξάκκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο 

«Οηθνζπζηήκαηα: Φισξίδα–Παλίδα ζηε 

ρεξζόλεζν Αθξσηεξίνπ» έρνπλ σο ζηόρν ηελ 

εκπέδσζε βαζηθώλ πεξηβαιινληηθώλ θαη 

νηθνινγηθώλ ελλνηώλ ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηα 

νηθνζπζηήκαηα. Μέζα από κειέηεο ζην πεδίν, λα 

γλσξίζνπλ ηα ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα (αιπθέο, 

ιίκλεο, δάζε, ιηβάδηα, ζακλώλεο θ.ά), ηε ρισξίδα 

θαη παλίδα ηνπο θαζώο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ 

ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη ηηο πνιύπινθεο ζρέζεηο πνπ 

ππάξρνπλ αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηα 

ζπλζέηνπλ (βηνηηθνί, αβηνηηθνί παξάγνληεο). 

Δπηπιένλ, επηδηώθεηαη κέζα απν ηε δηθή ηνπο 

εκπινθή λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην ξόιν θαη ηελ 

επζύλε πνπ ν θαζέλαο θέξεη ζε πξνζσπηθό θαη 

ζπιινγηθό επίπεδν γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπο.  

 

Ορολογίες και έννοιες: 

νηθνζύζηεκα, αξσκαηηθά θπηά, πεξηβάιινλ, 

ρισξίδα, παλίδα, ελδεκηθά θπηά, ηξνθηθή αιπζίδα, 

κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά, επίπεδα βιάζηεζεο, 

βηώζηκε αλάπηπμε,  Δπξσπατθή νδεγία, 

βηνπνηθηιόηεηα θ.α  

 

 

 

 

 

A. Η ρισξίδα ζην 

Αθξσηήξη θαη ηα θπηά 

πνπ θηλδπλένπλ κε 

εμαθάληζε 

 

 

B.Η κεηαλάζηεπζε 

πνπιηώλ ζηε ρεξζόλεζν 

Αθξσηεξίνπ 

 

 

Γ. Τν επξσπατθό 

πξόγξακκα «Φύζε 2000» 

θαη ε πξνζηαζία θπζηθώλ 

νηθνηόπσλ 

 

 

Γ. Η παξαγσγή δαζηθώλ 

θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ  

 

 

Α΄-Ση΄Γεκνηηθνύ  

 

 

 

 

 

Α΄- Ση’ Γεκνηηθνύ 

 

 

 

 

Γ΄-Ση΄Γεκνηηθνύ 

 

 

 

 

 

Α΄-Ση΄Γεκνηηθνύ 

 

 

 

 

 

Τα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζρεηίδνληαη, όζνλ αθνξά ην 

πεξηερόκελν, κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

ΓΑΟ  

 ην δαζηθό νηθνζύζηεκα κέζα από ηηο αηζζήζεηο 

 ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε θαη πξνζέγγηζε ηνπο δάζνπο  

 ηε ε κείσζε ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ 

 ηνπο  βηνηηθνύο  θαη αβηνηηθνύο παξάγνληεο 

 ηε ρισξίδα, ηελ παλίδα θαη ηα ελδεκηθά είδε 

 ηα ελδεκηθά θπηά, ηηο αηηίεο κείσζεο ηνπ πιεζπζκνύ 

ηνπο θαη ε ζεκαζία πξνζηαζίαο ηνπο  

 ηελ πνηθηιία ησλ κνξθώλ δσήο πνπ ζπλαληώληαη ζην 

δάζνο (βηνπνηθηιόηεηα) 

 ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ παξαηήξεζεο, θαηαγξαθήο, 

ζύγθξηζεο θαη ηαμηλόκεζεο κέζα από εξγαζία πεδίνπ  

 ηε ζεηηθή ζηάζε ζηελ δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

θπηηθώλ θαη δσηθώλ εηδώλ 

ΔΡΗΜΟΠΟΙΗΗ 

 ηνπο θηλδύλνπο  πνπ απεηινύλ ην δάζνο (ππξθαγηά, 

ππεξπινηόκηζε, ππεξβόζθεζε) 

 ηελ  απνδάζσζε θαη απνςίισζε 

 ηελ  έιιεηςε θπηηθήο θάιπςεο ηνπ εδάθνπο  

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

 εμάληιεζε θπζηθώλ πόξσλ θαη άλζξώπηλνο παξαγνληαο 

  θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο θαη ηξόπνο ζπκβνιήο ηνπο  

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ  

 ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία κηα πεξηνρή 

αλαθεξύζζεηαη ζε πξνζηαηεπόκελε 

 ηελ ζύλδεζε αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ κε 

ππνβάζκηζε βηνπνηθηιόηεηαο  

 ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο γηα ηηο 

επόκελεο γεληέο  

 ηα πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε πξνζηαηεπκέλσλ 



πεξηνρώλ απν ζπγθξνπόκελα ζπκθέξνληα  

ΝΔΡΟ 

 ην λεξό ώο πεγή δσήο  

 ηελ  έιιεηςε λεξνύ 

 ην ξόινο ηνπ λεξνύ ζηε δηακόξθσζε ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο 

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

 ζπζρέηηζε πεξηβάιινληνο κε θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή 

δσή ελόο ηόπνπ 

  ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα αεηθόξν αλάπηπμε 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 ηα είδε ηνπ ηνπξηζκνύ θαη νη  επηδξάζεηο ηνπο 

 ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο πεξηνρώλ από ηελ άλαξρε 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. 

ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Περιγραφή θεματικής ενότητας 

Τα πξνγξάκκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο «Ιζηνξία, 

Πνιηηηζκόο θαη Τνπηθή Κνηλσλία» έρνπλ σο ζηόρν 

νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηνλ πνιηηηζκό, ηελ 

ηζηνξία θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηνπ Αθξσηεξίνπ 

θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ν πνιηηηζκόο θαη ε 

ηζηνξία θάζε πεξηνρήο απνηεινύλ δηαζηάζεηο 

αιιειέλδεηεο κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο θάζε 

πεξηνρήο. Δπηπιένλ, κέζα απν ηελ εκπεηξηθή θαη 

βησκαηηθή ελαζρόιεζε νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ 

όηη ην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο απνηειεί 

θαζνξηζηηθό παξάγνληα γηα ηε δηακόξθσζε ηεο 

θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο 

κηαο πεξηνρήο, όπσο επίζεο θαη ζεκαληηθό 

παξάγνληα βησζηκόηεηαο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ.  

 

Ορολογίες και έννοιες:  

Ιζηνξία, ηνπηθή θνηλσλία , ηνπηθνί πιεζπζκνί, 

πνιηηηζκόο, θαιαζνπιεθηηθή, αεηθνξία, δηαηήξεζε, 

βηόηνπνο, έινο, πγξόηνπνο, απνμήξαλζε, 

παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, πνιηηηζηηθό θαη 

θνηλσληθό πεξηβάιινλ, ρεξζόλεζνο, ηδεκαηνγελεί 

πεηξώκαηα, απνιηζώκαηα, ηεθηνληθέο πιάθεο, 

 

Α. Η θαιαζνπιεθηηθή 

ζηελ Κνηλόηεηα ηνπ 

Αθξσηεξίνπ 

 

 

Β. Η δεκηνπξγία ηεο 

ρεξζνλήζνπ Αθξσηεξίνπ 

θαη νη πξώηνη θάηνηθνη 

 

 

 

Α΄-Ση΄Γεκνηηθνύ 

 

 

 

 

Γ΄- Ση΄Γεκνηηθνύ 

 

 

Τα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζρεηίδνληαη, όζνλ αθνξά ην 

πεξηερόκελν, κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ  

 ηελ ζύλδεζεησλ  αλζξώπηλσλ  δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ 

ππνβάζκηζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο  

 ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο γηα ηηο 

επόκελεο γεληέο  

 ηα πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε πξνζηαηεπκέλσλ 

πεξηνρώλ πνπ πξνθαινύληαη απν ηα ζπγθξνπόκελα 

ζπκθέξνληα  

ΝΔΡΟ 

 ν ξόινο ηνπ λεξνύ ζηε δηακόξθσζε ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο κηαο πεξηνρήο  

 ηηο ζρέζεηο βξνρόπησζεο θαη ξνήο λεξνύ κε ην 

αλάγιπθν κηαο πεξηνρήο  

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

 ηε ζπζρέηηζε πεξηβάιινληνο κε θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζηηθή δσή θαη δεκηνπξγία  

 ήζε θαη έζηκα ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ θαη ζπζρέηηζε 

ηνπο κε ην πεξηβάιινλ 

ηνπο θηλδύλνπο  πνπ αληηκεησπίδεη ε πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά από ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. 

 ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαη 

ε θαηαγξαθή ηεο «άγξαθεο» ηνπηθήο γλώζεο θαη 

πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία, ηελ παξάδνζε θαη 



ελδεκηθό είδνο, λενιηζηθή επνρή, θπλεγνί- 

ηξνθνζπιιέθηεο, λάλνο ηππνπόηακνο θ.ά 

ηελ εμέιημε ηεο πεξηνρήο 

ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 ηηο  νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ζηνηρεία 

πνπ απνηεινύλ ην πεξηβάιινλ κηαο πόιεο θαη ζηα 

ζηνηρεία πνπ απνηεινύλ ην πεξηβάιινλ κηαο κηθξήο 

θνηλόηεηαο ή ρσξηνύ 

 ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ ηξόπν δσήο ησλ θαηνίθσλ 

κηαο πόιεο  θαη ελόο ρσξηνύ 

ΝΔΡΟ- ΤΓΡΟΒΙΟΣΟΠΟΙ 

 

Περιγραφή θεματικής ενότητας 

Τα πξνγξάκκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο «Νεξό- 

Υγξνβηόηνπνη» έρνπλ σο ζηόρν νη καζεηέο λα 

απνθηήζνπλ βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο θαη 

νηθνινγηθέο έλλνηεο ζρεηηθέο κε ην λεξό θαη ηνπο 

πγξνβηόηνπνπο. Δπίζεο λα θαηαλνήζνπλ ηε 

ζεκαζία ηνπ λεξνύ σο βαζηθό ζηνηρείν ηεο δσήο, 

ηε ζύλδεζε ηνπ κε ζρεδόλ όιεο ηηο θπζηθέο αιιά 

θαη αλζξώπηλεο ελέξγεηεο θαη λα αλαπηύμνπλ ην 

αίζζεκα επζύλεο θαη δξάζεο ηόζνο ζε πξνζσπηθό 

όζν θαη ζε ζπιινγηθό επίπεδν.   

 

Ορολογίες και έννοιες: 

θύθινο λεξνύ, αλαθύθισζε, αθαιάησζε, 

εμνηθνλόκεζε λεξνύ, ιεηςπδξία, πδξνδόηεζε, 

πγξόηνπνο, πδξόβηα πνπιηά, πθάικπξνο, αιόθπηα, 

ηύξθε, ακκνζίλεο, αεηθνξία, ζαιάζζηεο ρειώλεο, 

νηθόηνπνο, ηξνθηθή αιπζίδα, πεξηβαιινληηθή 

δηαρείξηζε, απεηινύκελν είδνο, δηαηήξεζε, πεγέο 

κόιπλζεο, πεηξειαηνθειίδα, ππεξαιίεπζε 

 

Α. Τν ηαμίδη ηνπ λεξνύ 

λέο από ηελ ηζηνξία, ηνλ 

πνιηζηηζκό θαη ηελ 

παξάδνζε ηνπ ηόπνπ καο   

* Τν πξόγξακκα απηό 

δηεμάγεηαη ζην κνπζείν 

λεξνύ ηνπ ΣΥΛ Λεκεζνύ 

 

Β. Τν λεξό θαη ε ζεκαζία 

ηνπ ζηελ αλζξώπηλε δσή 

* Τν πξόγξακκα απηό 

δηεμάγεηαη ζην κνπζείν 

λεξνύ ηνπ ΣΥΛ Λεκεζνύ 

 

Γ.Οη πγξνβηόηνπνη ηνπ 

Αθξσηεξίνπ θαη ε 

ζεκαζία ηνπο  

 

 

Γ. Η ζάιαζζα θαη νη 

ζεζαπξνί ηεο  

 

 

Δ. Η αλαπαξαγσγή ησλ 

ζαιάζζησλ ρειώλσλ ζηηο 

παξαιίεο ηνπ Αθξσηεξίνπ 

 

 

 

 

 

Α΄-Ση΄Γεκνηηθνύ 

 

 

 

 

 

 

Γ΄- Ση΄ Γεκνηηθνύ 

 

 

 

Α΄- Ση΄Γεκνηηθνύ 

 

 

 

 

Α΄- Ση΄ Γεκνηηθνύ 

 

 

 

 

Α΄- Ση΄Γεκνηηθνύ 

Τα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζρεηίδνληαη, όζνλ αθνξά ην 

πεξηερόκελν, κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ  

 ηελ εμάξηεζε ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ δσήο κε ην 

πεξηβάιινλ 

 ηα πξνζαξκνζηηθά ραξαθηεξηζηηθα πνπ αλαπηύρζεθαλ 

ιόγσ ηνπ πεξηβάιινληνο  

 πιεξνθόξεζε γηα ηα ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε θαη 

ηνπο θηλδύλνπο πνπ ηα απεηινύλ 

 ηε ζύλδεζε αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ κε 

ππνβάζκηζε βηνπνηθηιόηεηαο  

 ηε κειέηε θαη εθηίκεζε νηθνζπζηεκάησλ 

 ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ αλαγλώξηζεο θαη ηαμηλόκεζεο 

δσληαλώλ νξγαληζκώλ. 

ΝΔΡΟ 

 ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε θαη πξνζέγγηζε  ηνπ λεξνύ 

 θύθινο λεξνύ 

 ην  λεξό ώο πεγή δσήο  

 ηηο αηηίεο θαη ζπλέπεηεο απν έιιεηςεο λεξνύ 

 ηξόπνη εμνηθνλόκεζεο λεξνύ 

 ην ξόινο ηνπ λεξνύ ζηε δηακόξθσζε ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο 

 λεξό θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

 ην δηαρξνληθό πξόβιεκα ιεηςπδξίαο ζηελ Κύπξν  

 ηε ζρέζε βξνρόπησζεο θαη ξνήο λεξνύ κε ην αλάγιπθν 

κηαο πεξηνρήο 

 ηηο αηηίεο κόιπλζεο θαη ξύπαλζεο ηνπ λεξνύ θαη ηηο  

επηπηώζεηο ηεο ζηα νηθνζπζηήκαηα. 
ΔΡΗΜΟΠΟΙΗΗ 

 έλλνηα  εξεκνπνίεζεο θαη νη ζπλέπεηεο 

 ζρέζε κε  αεηθόξνπο  εθκεηάιιεπζεο εδάθνπο κε  



εξεκνπνίεζεο    

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 ηα είδε ηνπ ηνπξηζκνύ θαη νη  επηδξάζεηο ηνπο 

 ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο πεξηνρώλ από ηελ άλαξρε 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

 ηνλ εληνπηζκόο ζηνηρείσλ αεηθόξνπ θαη κε 

αεηθόξνπ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο κηαο 

πεξηνρήο  

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

 ηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πνιηηηζηηθή 

δεκηνπξγία  

 ήζε θαη έζηκα ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ θαη ζπζρέηηζε 

ηνπο κε ην πεξηβάιινλ 

 ηνπο θηλδύλνπο  πνπ αληηκεησπίδεη ε πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά από ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε 

 ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο 

θαη ε θαηαγξαθή ηεο «άγξαθεο» ηνπηθήο γλώζεο 

θαη πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία, ηελ 

παξάδνζε θαη ηελ εμέιημε ηεο πεξηνρήο. 
 

* Όια ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ δηαζεκαηηθό ραξαθηήξα κε ζηόρν ηελ νιηζηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή δηεξεύλεζε ησλ δεηεκάησλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη. Πέξαλ 

από ηε γλώζε, ζηνρεύεηαη ε θαιιηέξγεηα αεηθόξσλ αμηώλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 


