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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΘΑΛΑΑ 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ          Μονοήμερα προγράμματα: 9:00 πμ-13:30μμ 

                                                                                                                                                                                                            9:00 πμ-16:30μμ  

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΔΠΙΠΔΓΟ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ ΣΟΤ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΝΔΡΟ- ΛΙΜΝΑΙΑ 

ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ 

 

Περιγραφή θεματικής ενότητας 

Σα πξνγξάκκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο 

«Νεξό- ιηκλαία νηθνζπζηήκαηα» έρνπλ σο 

ζηόρν λα πιεξνθνξεζνύλ νη καζεηέο/ηξηεο 

γηα ηε ζεκαζία ηνπ λεξνύ σο θπζηθνύ 

πόξνπ γηα ηελ ύπαξμε δσήο ζηνλ πιαλήηε 

θαζώο επίζεο θαη λα αληηιεθζνύλ ηελ 

πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή επζύλε γηα ηελ 

εμνηθνλόκεζε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζή 

ηνπ. Δηδηθόηεξα, επηδηώθεηαη ε 

θαιιηέξγεηα ηεο πδαηηθήο ζπλείδεζεο ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ κέζα από ηε γλσξηκία θαη 

επαθή ηνπο κε ηνλ πδαηνθξάθηε Αγίνπ 

Γεσξγίνπ ηεο Αζαιάζζαο. Μέζα από κηα 

πνηθηιία θαη ζπλδπαζκό δξαζηεξηνηήησλ 

εκπεηξηθήο, βησκαηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο 

ελαζρόιεζεο νη καζεηέο, πέξαλ από ηελ 

εμνηθείσζή ηνπο κε ηελ αμία ηνπ λεξνύ θαη 

ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε δεκηνπξγία θαη 

εμέιημε ηεο δσήο, ζα επηδησρζεί λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην κέγεζνο θαη ηε 

δηαρξνληθόηεηα ηνπ πδαηηθνύ 

πξνβιήκαηνο ζηελ Κύπξν θαη λα 

επαηζζεηνπνηεζνύλ ζηα ζέκαηα 

πξνζηαζίαο ησλ πγξνβηνηόπσλ σο ηόπσλ 

ύπαξμεο ζεκαληηθώλ εηδώλ από ηε 

Α. Γλσξηκία κε ηνλ 

πδαηνθξάθηε 

Αζαιάζζαο 

 

 

 

Β. Σν λεξό ζηελ 

πεξηνρή Αζαιάζζαο 

άιινηε θαη ηώξα 

 

 

Γ. Σν πδαηηθό 

πξόβιεκα θαη ην 

Δζληθό Γαζηθό 

Πάξθν Αζαιάζζαο 

 

 

Α΄-η΄ Γεκνηηθνύ 

 

 

 

 

 

 

Α’- η΄ Γεκνηηθνύ 

 

 

  

 

 

Γ’- η΄ Γεκνηηθνύ 

Σα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζρεηίδνληαη σο πξνο ην 

πεξηερόκελν, κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

 

ΝΔΡΟ 

 ρξήζεηο ηνπ λεξνύ (νηθηαθή, γεσξγηθή, βηνκεραληθή, 

ηνπξηζηηθή ρξήζε) 

 θαηαλόεζε ηεο αλαγθαηόηεηαο ηνπ λεξνύ γηα ηε δσή αιιά 

θαη γηα ηε δηακόξθσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο κηαο πεξηνρήο 

 ην πξόβιεκα ηεο έιιεηςεο λεξνύ, αηηίεο θαη ζπλέπεηεο 

(ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο/θηώρηα/θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο) 

 ηξόπνη δηαρείξηζεο ηνπ λεξνύ ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ θαη 

δηαζύλδεζε ηεο έιιεηςεο λεξνύ κε ηνλ ηξόπν δηαρείξηζήο 

ηνπ.  

ΔΡΗΜΟΠΟΙΗΗ 

 ε έιιεηςε θπηηθήο θάιπςεο ηνπ εδάθνπο 

 ε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο- αίηηα θαη ζπλέπεηεο γηα ηε 

βηνπνηθηιόηεηα ηεο πεξηνρήο 

 ηερληθέο απνθαηάζηαζεο ηνπίσλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρώλ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ 

 νη ζπλέπεηεο από ηελ απόξξηςε πιηθώλ ζηηο ρσκαηεξέο θαη ε 

δηαζύλδεζή ηνπο κε ην ζέκα ηεο ξύπαλζεο ησλ πδάηηλσλ 

πόξσλ. 

 δηαζύλδεζε νηθηαθώλ ιπκάησλ θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

λεξνύ ζηνπο πγξνβηόηνπνπο. 

 ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζύλδεζεο αλάκεζα ζηνλ ηξόπν δσήο 

θαη ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο κε ηελ δηαηήξεζε ησλ 

πγξνβηνηόπσλ. 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζην ρώξν ηνπ 

δάζνπο Αζαιάζζαο 
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ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηνπ ηόπνπ καο.  

 

Όροι και έννοιες 

Υισξίδα, παλίδα, βηόηνπνο, πγξνβηόηνπνο, 

πεξηβάιινλ, πδάηηλνη πόξνη, πδξόβηνο 

νξγαληζκόο, πδξόθηιε βιάζηεζε, 

πδξνθνξέαο, ππόγεηα ύδαηα, 

πδαηνθξάθηεο, ιηκλαίν/πνηάκην/ παξάιην 

νηθνζύζηεκα, ρείκαξξνο, αιπθή, ύδξεπζε, 

άξδεπζε, αλνκβξία, ιεηςπδξία, 

αθαιάησζε, πδαηηθή ζπλείδεζε, πδαηηθό 

έξγν, αεηθόξνο αλάπηπμε, δηαρείξηζε, 

ζύζηεκα, θπζηθνί πόξνη. 

 κειέηε δηαθόξσλ θπηηθώλ θα δσηθώλ εηδώλ ζην δαζηθό 

πεξηβάιινλ 

 κειέηε απιώλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά είδε 

 θίλδπλνη γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα ζηελ πεξηνρή 

 θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ παξαηήξεζεο, επηθνηλσλίαο, 

δηαιόγνπ, δηεξεύλεζεο, θξηηηθήο ζθέςεο, αιιειεπίδξαζεο κε 

ην ρώξν\ 

 ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα αεηθνξηθή δηαρείξηζε θάζε 

κνξθήο δσήο ζηνλ πιαλήηε 

 ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα αεηξνξηθή δηαρείξηζε ησλ 

πδάηηλσλ πόξσλ. 

 ζύλδεζε κεηαμύ ησλ αλζξώπηλσλ ελεξγεηώλ θαη ηεο 

απώιεηαο/ εκπινπηηζκνύ ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. 

 

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΑΣΙΚΟ ΓΑΟ 

 

Περιγραφή θεματικής ενότητας 

Μέζα από ην πξόγξακκα επηδηώθεηαη λα 

γλσξίζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ην Δζληθό 

Γαζηθό Πάξθν Αζαιάζζαο θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ σο 

πεξηαζηηθνύ δάζνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηόηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο  Λεπθσζίαο. Σν δάζνο 

εμεηάδεηαη όρη κόλν κέζα από ηελ 

νηθνινγηθή ηνπ δηάζηαζε, αιιά θαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο θνηλσληθέο, 

πνιηηηζηηθέο, ηζηνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ηνπ ζπληζηώζεο.  

 

 

Όροι και έννοιες 

Οηθνζύζηεκα (θπζηθό- ηερλεηό), 

αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, κεηεσξνινγηθέο 

ζπλζήθεο, νηθηζηηθή αλάπηπμε, 

αζηηθνπνίεζε, ερνξύπαλζε, αζηηθό 

Α. Δμεξεπλώ ην 

δάζνο ηεο  

Αζαιάζζαο 

 

 

Β. Πόιε θαη 

πεξηαζηηθό δάζνο 

 

 

Γ. Μειέηε ηνπ 

βνηαληθνύ θήπνπ ηνπ 

ΚΔΠΔ Αζαιάζζαο 

 

 

Γ. Πξόιεςε δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ 

 

Δ. Tα αξσκαηηθά 

θπηά θαη ηα βόηαλα, 

ζηνιίδη ηνπ ηόπνπ 

καο 

 

  

Α΄- Γ’ Γεκνηηθνύ 

 

 

 

Α΄- η΄ Γεκνηηθνύ 

 

 

 

 

Α΄- η΄ Γεκνηηθνύ 

 

 

 

 

Α΄- η΄ Γεκνηηθνύ 

 

 

Γ΄-η΄ Γεκνηηθνύ 

Σα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζρεηίδνληαη σο πξνο ην 

πεξηερόκελν, κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

ΓΑΟ 

 ην δαζηθό νηθνζύζηεκα κέζα από ηηο αηζζήζεηο 

 κειέηε δαζηθήο πεξηνρήο θαη εληνπηζκόο δηαθνξνπνηήζεσλ 

ζηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ αλζξώπσλ, ζηνλ 

ηξόπν δηαζθέδαζήο ηνπο, ίζσο αθόκα θαη ζηελ πνηόηεηα ησλ 

αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ. 

 νη αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζην δάζνο θαη ηνλ άλζξσπν. 

 νη θίλδπλνη πνπ απεηινύλ ην δάζνο  

 ζεηηθέο αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο ζηα δάζε. 

 αηηίεο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο 

(θνηλσληθνί- θαθέο ζπλήζεηεο, απξνζεμία, έιιεηςε 

επαηζζεηνπνίεζεο, νηθνλνκηθνί- θέξδνο), θαζώο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο ππνβάζκηζεο απηήο) 

 επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζώλ θαη 

γεληθόηεξα ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 ηξόπνη δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ δάζνπο.  

 δηακόξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο ζηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ θπηηθώλ θαη δσηθώλ εηδώλ. 

ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 θαηαλόεζε ηεο αλζξώπηλεο αλάγθεο γηα δεκηνπξγία 

δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο . 

 εληνπηζκόο  ζηνηρείσλ πνπ απνηεινύλ ην πεξηβάιινλ κηαο 
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πεξηβάιινλ, πεξηαζηηθό δάζνο, αζηηθό 

πξάζηλν, ζπζηάδα δέληξσλ, 

βηνπνηθηιόηεηα, Δζληθό Γαζηθό Πάξθν, 

Σκήκα δαζώλ, αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο 

(ζεηηθέο- αξλεηηθέο), ελέξγεηα, παξαγσγή, 

θαηαλάισζε, αληηππξηθή δώλε, πνηόηεηα 

δσήο, ζπκκεηνρή, θνηλή επζύλε, 

δεκνθξαηία, πξνζηαζία, ζεβαζκόο, ρώξνο, 

ρξόλνο, ειεπζεξία, επηθνηλσλία, 

αιιειεπίδξαζε, θξηηηθή ζθέςε, 

απηνλνκία, ζπλεξγαζία, ζπιινγηθόηεηα, 

αμίεο, αιιειεγγύε (θνηλσληθή θαη 

νηθνινγηθή), επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 πόιεο (θπζηθά, ηερλεηά, αλζξώπηλα ζηνηρεία). 

 ηξόπνη βειηίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πόιεο, ηεο γεηηνληάο, 

ηνπ ζρνιείνπ ηνπο.  

 αλαγλώξηζε ηεο αλάγθεο ύπαξμεο, δηαηήξεζεο θαη επέθηαζεο 

ρώξσλ πξαζίλνπ ζηελ πόιε 

 ηξόπνη δόκεζεο ησλ πόιεσλ 

 πξνβιήκαηα θπθινθνξίαο, πξνζβαζηκόηεηαο, ζηάζκεπζεο θαη  

κεηαθνξώλ πνπ πξνθαιεί ε αλάπηπμε κηαο πόιεο θαη 

ελαιιαθηηθνί ηξόπνη κεηαθίλεζεο. 

 θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ επηβαξύλνπλ ην πεξηβάιινλ 

θαη ν ξόινο ησλ καζεηώλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο 

ηνπο. 

 ζηνηρεία ηεο δσήο ζηελ πόιε πνπ επηβαξύλνπλ ηελ πγεία ησλ 

θαηνίθσλ ηεο.  

 ε ζεκαζία δηαηήξεζεο/αύμεζεο/αλάπηπμεο ησλ ρώξσλ 

πξαζίλνπ ζηελ πόιε. 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ 

 νη ζπλέπεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ην δήηεκα ησλ 

απνξξηκκάησλ γηα ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο. 

 ζύλδεζε θαηαλάισζεο κε ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο από απνξξίκκαηα. 

 επεμήγεζε πηζαλώλ πξνβιεκάησλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ ζηε βάζε νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ θαη 

πνιηηηθώλ παξακέηξσλ. 

 πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξώλ πνπ κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ.  

ΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

 Μειέηε ηνπ θπθινθνξηαθνύ πξνβιήκαηνο θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ.   

 αίηηα θαη  ζπλέπεηεο ηνπ θπθινθνξηαθνύ πξνβιήκαηνο.  

 ζύλδεζε πξνζσπηθώλ επηινγώλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ηξόπνπο κεηαθνξάο κε ηελ απάκβιπλζε ηνπ 

θπθινθνξηθνύ πξνβιήκαηνο. 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  

 εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 
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ΝΔΡΟ 

 αλαγθώλ επηβίσζεο όισλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. 

 ν ξόινο ηνπ λεξνύ ζηε δηακόξθσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο κηαο 

πεξηνρήο  

 ζπλέπεηεο ηεο έιιεηςεο λεξνύ γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα . 

 ζπλέπεηεο ηεο έιιεηςεο λεξνύ ζηελ ηθαλνπνίεζε βαζηθώλ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

 επηινγέο ζηνλ ηξόπν ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ.  

 ε έλλνηα ηνπ βηνινγηθνύ πξντόληνο. πιινγή θαη αμηνπνίεζε 

δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηε βηνινγηθή θαη ζπκβαηηθή 

θαιιηέξγεηα. Δπηρεηξεκαηνινγία ππέξ ή θαηά ηεο ρξήζεο 

βηνινγηθώλ πξντόλησλ  

 θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο: θαηαλάισζε ηνπηθώλ πξντόλησλ, 

αεηθόξνο παξαγσγή θαη κείσζε ησλ θαηλνκέλσλ 

εθκεηάιιεπζεο ησλ παηδηώλ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 πσο νη δηάθνξνη νξγαληζκνί πξνζαξκόδνληαη ζην πεξηβάιινλ 

ηνπο. Αιιειεπηδξάζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ νξγαληζκώλ 

κεηαμύ ηνπο θαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. 

 πνηθηιόηεηα εηδώλ θαη πνηθηιόηεηα νηθνζπζηεκάησλ ηεο 

πεξηνρήο 

 άζθεζε ζηε ρξήζε ζπζηεκάησλ αλαγλώξηζεο θαη 

ηαμηλόκεζεο δσληαλώλ νξγαληζκώλ θαη ρξεζηκνπνίεζε 

ηερληθώλ κέηξεζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. 

 ε αμία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη νη αξλεηηθέο επηπηώζεηο από 

ηε κείσζε ηεο πνηθηιίαο ησλ πιεζπζκώλ ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηεο αλάγθεο γηα αεηθνξηθή δηαρείξηζε θάζε κνξθήο δσήο 

ζηνλ πιαλήηε 

 ζύλδεζε κεηαμύ ησλ αλζξώπηλσλ ελεξγεηώλ θαη ηεο 

απώιεηαο/ εκπινπηηζκνύ ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. 
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

 κύζνη θαη παξαδόζεηο γηα ηα βόηαλα 

 ηξόπνη απνμήξαλζεο ησλ βνηάλσλ  

 νη ρξήζεηο ησλ βνηάλσλ ζε άιιεο επνρέο. 
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ΔΓΑΦΟ 

 

Περιγραφή θεματικής ενότητας 

 

Μέζα από ηα πξνγξάκκαηα ηεο ζεκαηηθήο 

ελόηεηαο «Έδαθνο» επηδηώθεηαη όπσο νη 

καζεηέο γλσξίζνπλ ην έδαθνο σο βαζηθό 

αβηνηηθό παξάγνληα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ 

ηόζν ζε ζρέζε κε ηε δηακόξθσζε ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ 

ύπαξμε δσήο ζηνλ πιαλήηε. Δπηπιένλ, 

επηδηώθεηαη όπσο νη καζεηέο γλσξίζνπλ ηα 

ζπζηαηηθά ηνπ εδάθνπο θαη ηα 

δηαθνξεηηθά είδε εδαθώλ αιιά θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αηνκηθή θαη 

ζπιινγηθή ηνπο επζύλε γηα ηνλ πεξηνξηζκό 

ηεο ξύπαλζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηεο 

εξεκνπνίεζεο ζε ηνπηθό θαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Δπηπιένλ, επηδηώθεηαη ε γλσξηκία 

ησλ καζεηώλ κε δηαθνξεηηθά είδε 

πεηξσκάησλ θαη απνιηζσκάησλ ηεο 

Κύπξνπ θαζώο επίζεο θαη κε ηα βαζηθά 

ζηάδηα ηεο γεσινγηθήο εμέιημεο ηνπ 

λεζηνύ. 

 

Όροι και έννοιες 

Έδαθνο, ρώκα, δηάβξσζε (πδαηηθή, 

αηνιηθή) ξύπαλζε, νηθνζύζηεκα, είδε 

εδαθώλ (ακκώδε, ρνπκώδε, αξγηιώδε, 

κεηθηά), πδξνρσξεηηθόηεηα, 

πδξνπεξαηόηεηα, θιίζε ηνπ εδάθνπο, 

ρξήζε ηεο γεο, ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο, 

βηνπνηθηιόηεηα, ππεξβόζθεζε, ιεηςπδξία, 

ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο, εξεκνπνίεζε, 

πνηόηεηα δσήο, ζπκκεηνρή, θνηλή επζύλε, 

Α. Όινη 

ρξεηαδόκαζηε ην 

έδαθνο! 

 

Β. Σα είδε ησλ 

εδαθώλ θαη νη 

ηδηόηεηέο ηνπο.   

Α΄- Γ΄ Γεκνηηθνύ 

 

 

 

Γ΄- η΄ Γεκνηηθνύ 

Σα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζρεηίδνληαη σο πξνο ην 

πεξηερόκελν κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

ΔΡΗΜΟΠΟΙΗΗ 

 ηα 3 θύξηα αβηνηηθά ζηνηρεία (λεξό, ήιηνο, αέξαο, έδαθνο) ε 

ζεκαζία ηνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο. 

 ην πξόβιεκα ηεο εξεκνπνίεζεο, πεξηπηώζεηο εξεκνπνίεζεο 

ζηελ Αζαιάζζα θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο.   

 ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ γόληκνπ εδάθνπο πάλσ ζηε Γε. 

 ζύλδεζε  κε αεηθόξνπ (ιαλζαζκέλε/ππεξβνιηθή) 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ εδάθνπο από ηνλ άλζξσπν κε ηελ  

ππνβάζκηζή ηνπ. 

 ην κέγεζνο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εξεκνπνίεζεο ζηελ 

Κύπξν θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζήο ηνπ. 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ 

 ηξόπνη δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ 

 δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ειιηπή δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ ζε κηα πεξηνρή θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο ζηελ 

πνηόηεηα δσήο ησλ αλζξώπσλ. (ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο, 

ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζπλέπεηεο) 

 πλδένπλ ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ κε 

ζέκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη θπζηθώλ πόξσλ.  

 ε θαζνιηθόηεηα ηνπ δεηήκαηνο ηεο ξύπαλζεο  

 δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ 

απνξξηκκάησλ. 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα όπσο: «αλαλεώζηκεο 

πεγέο», «κε-αλαλεώζηκεο», «ελαιιαθηηθέο πεγέο», 

«ξππνγόλεο πεγέο ελέξγεηαο», «θαζαξέο πεγέο ελέξγεηαο», 

«ήπηεο πεγέο ελέξγεηαο». 

 δηαζύλδεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ελέξγεηαο κε ηνλ θαζεκεξηλό 

ηξόπν δσήο θαη ηηο επηινγέο καο ζε ζέκαηα δηαηξνθήο, 

δηαθίλεζεο, δηαζθέδαζεο, αγνξώλ, ληπζίκαηνο.  

 ελέξγεηεο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ 

απαηηνύλ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, θαη εληνπηζκόο ζεκείσλ 

βειηίσζεο. 

 θαηεγνξηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζε ελεξγνβόξεο θαη κε. 

 αλαλεώζηκεο θαη κε πεγέο ελέξγεηαο, πιενλεθηήκαηα θαη 
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δεκνθξαηία, πξνζηαζία, ζεβαζκόο, ρώξνο, 

ρξόλνο, ειεπζεξία, επηθνηλσλία, 

αιιειεπίδξαζε, θξηηηθή ζθέςε, 

απηνλνκία, ζπλεξγαζία, ζπιινγηθόηεηα, 

αμίεο, αιιειεγγύε (θνηλσληθή θαη 

νηθνινγηθή), επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 

κεηνλεθηήκαηα. 

 πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηεο 

αιόγηζηεο ρξήζεο ησλ κε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 

ΝΔΡΟ 

 ε έιιεηςε λεξνύ θαη νη ζπλέπεηέο ηνπ ζηελ ππνβάζκηζε 

ηνπ εδάθνπο 

 ν ξόινο ηνπ λεξνύ ζηε δηακόξθσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο κηαο 

πεξηνρήο 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζην ρώξν ηνπ 

δάζνπο Αζαιάζζαο. 

 ε ζεκαζία ησλ αβηνηηθώλ παξαγόλησλ (λεξό, αέξαο, έδαθνο) 

ζηε δηακόξθσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο κηαο πεξηνρήο 

 γλσξηκία κε ηνπο θηλδύλνπο πνπ απεηινύλ ηε βηνπνηθηιόηεηα 

 απόθηεζε δεμηνηήησλ δηεξεύλεζεο ζην πεδίν 

(δεηγκαηνιεςία, κέηξεζε, ηαμηλόκεζε), 

 δηεξεύλεζε αιιαγώλ πνπ ζπληεινύληαη ζηε βηνπνηθηιόηεηα 

ηεο πεξηνρήο Αζαιάζζαο εμαηηίαο ησλ αλζξώπηλσλ 

παξεκβάζεσλ. 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

Περιγραφή θεματικής ενότητας 

Μέζα από ηελ ελόηεηα απηή επηδηώθεηαη 

όπσο νη καζεηέο/ηξηεο εμνηθεησζνύλ κε 

ηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο κέζα από ηηο 

δηάθνξεο κνξθέο θαη ηηο κεηαηξνπέο ηεο. 

Δπηπιένλ, νη καζεηέο/ηξηεο πξόθεηηαη λα 

ελεκεξσζνύλ ζρεηηθά κε ηηο αλαλεώζηκεο 

θαη κε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο κέζα 

από δξαζηεξηόηεηεο ζε δηάθνξα πεδία πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Αζαιάζζαο όπσο 

είλαη ην θσηνβνιηατθό πάξθν θαη ν 

βνηαληθόο θήπνο, λα αληηιεθζνύλ ηε 

ζεκαζία ηεο ελέξγεηαο γηα ηε δσή κέζα 

από ηε κειέηε ηξνθηθώλ αιπζίδσλ θαη 

πιεγκάησλ, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε 

 

 

Μηα πξώηε γλσξηκία 

κε ηελ ελέξγεηα 

 

 

Δλέξγεηα θαη 

πεξηβάιινλ 

 

 

 

 

Α’-Β’ Γεκνηηθνύ 

 

 

 

 

Γ’- η΄ Γεκνηηθνύ 

Σν πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζρεηίδνληαη σο πξνο ην 

πεξηερόκελν κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 Αληηιακβάλνληαη ηελ επίδξαζε ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ 

ζύγρξνλνπ ηξόπνπ δσήο ζηελ πνηόηεηα δσήο κηαο πόιεο. 

 Καηαλννύλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη θπζηθνί πόξνη, 

επεξεάδνπλ, από ηα αξραία ρξόληα κέρξη ζήκεξα, ηε δόκεζε 

θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πόιεσλ. 

 Δμεηάδνπλ ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίν ε αζηηθή αλάπηπμε 

πξνθαιεί πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 Καηαγξάθνπλ ην ελεξγεηαθό ηνπο πξνθίι ζηε βάζε ησλ 

ελεξγεηαθώλ ηνπο επηινγώλ. Πξνζδηνξίδνπλ ην νηθνινγηθό 

ηνπο απνηύπσκα 

 Αλαδεηνύλ ηα αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αιόγηζηεο 

ρξήζεο ησλ κε-αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη ηα 

ζπλδένπλ κε θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη 
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ζεκαζία ηεο ρξήζεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ 

ελέξγεηαο γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ 

αλζξώπηλε πγεία θαη ηελ νηθνλνκία θαη λα 

εμνηθεησζνύλ κε πιεξνθνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πεγέο ελέξγεηαο ζηελ 

Κύπξν αιιά θαη γηα ην πώο ε ελεξγεηαθή 

θξίζε επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ 

αλζξώπσλ. Δπηδηώθεηαη ηέινο ε 

ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ ζε ζέκαηα 

παξαγσγήο δηαρείξηζεο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη ε επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηελ εμνηθνλόκεζή ηεο. 

 

 

Όροι και έννοιες 

Δλέξγεηα, κνξθέο ελέξγεηαο (ειεθηξηθή, 

ειηαθή, αηνιηθή, θηλεηηθή, ρεκηθή θιπ), 

πεγέο ελέξγεηαο (αλαλεώζηκεο, κε 

αλαλεώζηκεο), βηνκάδα, βηνπνηθηιόηεηα, 

ηξνθηθή αιπζίδα, παξαγσγή ελέξγεηαο, 

δηαρείξηζε ελέξγεηαο, ελεξγεηαθή θξίζε, 

ππεξζέξκαλζε, εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, 

ζεβαζκόο, επζύλε, ζπλεξγαζία. 

 

πεξηβαιινληηθά θίλεηξα θαη ζπλέπεηεο. 
ΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ  

 θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηεο αεηθόξνπ δηαθίλεζεο θαη κέηξα 

ελίζρπζήο ηεο. 

 ζύλδεζε κεηαμύ ησλ ελαιιαθηηθώλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη ηεο 

αλάγθεο γηα αεηθόξν δηαρείξηζε ησλ πόιεσλ  

 δηεξεύλεζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζην θπθινθνξηαθό 

πξόβιεκα, ηα ελαιιαθηηθά κέζα κεηαθνξάο θαη ηηο 

αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

 ζύλδεζε κεηαμύ ηεο έιιεηςεο ή /θαη εμάληιεζεο θπζηθώλ 

πόξσλ (π.ρ . λεξνύ, πεηξειαίνπ)  θαη ηεο θηώρεηαο. 

 ζπζρέηηζε ελέξγεηαο θαη νηθνλνκίαο θαη θαηαγξαθή ησλ 

επηπηώζεσλ από ηε ζπζρέηηζε απηή ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ 

αλζξώπσλ. 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 εμέηαζε ησλ παξαγόλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αιινίσζε ή 

θαηαζηξνθή ηεο βηνπνηθηιόηεηαο κηαο πεξηνρήο 

 γλσξηκία κε νξγαληζκνύο (Σκήκα Γαζώλ, Παλεπηζηήκην 

Κύπξνπ) πνπ αζρνινύληαη κε ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία 

ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηεο Κύπξνπ. 

 εμέηαζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο δηάθνξσλ νηθνζπζηεκάησλ. 

 δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηε 

βηνπνηθηιόηεηα. 

 ζπζρέηηζε ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ απώιεηα 

ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. 

 ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ 

πεγώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

 

* 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. 

 


