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ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΝΔΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Δ.* 

 

ΓΑΟ 

Περιγραφή θεματικής ενότητας 

Σα πξνγξάκκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο 

«Γάζνο» έρνπλ σο ζηόρν ηελ παξνρή γλώζεσλ 

θαη ηελ  ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ/ηξησλ γηα ηα 

δάζε ηεο Κύπξνπ θαη εηδηθόηεξα ηνπ δάζνπο 

ηνπ Σξνόδνπο. Οη καζεηέο/ηξηεο εθηηκνύλ θαη 

θαηαλννύλ ηε ζεκαζία ησλ δαζώλ ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ησλ 

ηνπηθώλ θνηλνηήησλ. Δπηπιένλ, κέζα από ηα 

πξνγξάκκαηα επηδηώθεηαη νη καζεηέο/ηξηεο λα 

εθηηκήζνπλ ην δάζνο σο θπζηθό, κε 

αλεμάληιεην πόξν θαη κέζα από ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο επαθή λα δηακνξθώζνπλ 

δαζηθή ζπλείδεζε, σο απνηέιεζκα ηεο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο επζύλεο πνπ ν θαζέλαο 

από εκάο θέξεη ζε πξνζσπηθό θαη ζπιινγηθό 

επίπεδν γηα ηεο δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ 

δαζηθνύ πινύηνπ ηνπ ηόπνπ καο θαη θαη’ 

επέθηαζε, ησλ δαζώλ παγθόζκηα. 

 

Όροι και έννοιες: 

Γαζηθό νηθνζύζηεκα, πεξηβάιινλ, ρισξίδα, 

παλίδα, ηξνθηθή αιπζίδα, επίπεδα βιάζηεζεο, 

ελδεκηθά, βηόηνπνο, ηα κέξε ηνπ θπηνύ, 

θπηηθή θάιπςε, πξνθίι εδάθνπο θ.α.  

 

Α. Γάζνο θαη ηνπηθή θνηλσλία 

 

 

 

 

 

 

Β. Σν δάζνο ηνπ Σξνόδνπο 

 

 

 

 

Γ. Γαζηθέο ππξθαγηέο 

 

 

 

 

Γ. Μνλνπάηηα ηνπ Σξνόδνπο 

 

 

 

Δ. Μειεηώ ην δαζηθό 

νηθνζύζηεκα: 

 θαηακέηξεζε δέληξσλ 

θαη ζάκλσλ 

 θπηηθή θάιπςε κε ηε 

βνήζεηα πιαηζίνπ 

 εύξεζε πξνθίι 

εδάθνπο βιάζηεζεο. 

 πιαίζην ζεκεηαθήο 

ηνκήο. 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

 

 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

 

Σα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζπλδένληαη σο πξνο ην 

πεξηερόκελν, κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ 

 ε βηνπνηθηιόηεηα ηνπ δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο 

 ε αιιιεινζύλδεζε ησλ δηαθόξσλ εηδώλ δσήο 

 νη θίλδπλνη πνπ απεηινύλ ηε βηνπνηθηιόηεηα 

 ε κείσζε ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ 

 νη αλζξώπηλεο ελέξγεηεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε 

βηνπνηθηιόηεηα ηνπ δάζνπο 

 νη βηνηηθνί θαη αβηνηηθνί παξάγνληεο 

 ηα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε 

 ε πνηθηιία ησλ κνξθώλ δσήο πνπ ζπλαληώληαη ζην 

δάζνο (βηνπνηθηιόηεηα) 

ΔΡΖΜΟΠΟΗΖΖ 

 νη  θίλδπλνη πνπ απεηινύλ ην δάζνο (ππξθαγηά, 

ππεξπινηόκηζε, ππεξβόζθεζε) 

 ε απνδάζσζε θαη απνςίισζε 

 ε έιιεηςε θπηηθήο θάιπςεο ηνπ εδάθνπο  

 ηα δηαθνξεηηθά είδε εδαθώλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

Κύπξν 

 ηα θύξηα αβηνηηθά ζηνηρεία (λεξό, ήιηνο, αέξαο, 

έδαθνο) θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζία ηνπο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο δσήο ζην δάζνο. 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 

 ε πνξεία ελόο πξντόληνο από ηηο πξώηεο ύιεο ζηελ 

παξαγσγή θαη ην ηαμίδη ηνπ ζηνλ θαηαλαισηή 

 ηα απνξξίκκαηα  

 ηα δηάθνξα δαζηθά πξντόληα 

ΝΔΡΟ 

 ν θύθινο ηνπ λεξνύ 



  ε έιιεηςε λεξνύ 

 ν ξόινο θαη ε αμία ηνπ λεξνύ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

 ε βειηίσζε πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ ζην δάζνο 

ή/θαη ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα 

 νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

ζπλέβαιαλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο 

 ε ζεκαζία ησλ κνλνπαηηώλ ηεο Φύζεο ζηνλ θπζηθό θαη 

πνιηηηζηηθό καο πινύην 

 ηα θππξηαθά δέληξα/ηνπηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ε άκεζε 

ζύλδεζή ηνπο κε ηνλ πνιηηηζκό θαη ηηο παξαδόζεηο καο 

(π.ρ. ειηά, ραξνππηά, ακπέιη) 

 ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ε θπζηθή θιεξνλνκία 

θαη ν ξόινο ηνπο γηα ηε δηακόξθσζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

καο ηαπηόηεηαο. 

 νη κύζνη, νη παξαδόζεηο θαη ηα παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα 

πνπ αλαδεηθλύνπλ ηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ. 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

 νη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζκνύ. 

 ε ρσξίο όξηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ε 

πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. 

 νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ζηνλ ηόπν καο.  

 ε αλάγθε ζεβαζκνύ, δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ ηνπ ηόπνπ καο. 

 ε ζεκαζία πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ησλ ηδηαίηεξσλ 

γλσξηζκάησλ ηνπ ηόπνπ καο (θπζηθά, πνιηηηζηηθά, 

θνηλσληθά θ.ά.) σο βαζηθνύ παξάγνληα ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο.     

 Σα ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξηνρήο (θπζηθά θαη 

πνιηηηζηηθά) πνπ ηελ θαζηζηνύλ ηνπξηζηηθό πξννξηζκό.                                               

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ 

πεξηνρέο ξύπαλζεο ηνπ δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο απνξξίκκαηα                      

ΔΓΑΦΟ 

Περιγραφή θεματική ενότητας 

Σα πξνγξάκκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο 

«Έδαθνο» έρνπλ σο ζηόρν νη καζεηέο/ηξηεο λα 

Α. Η ζύζηαζε θαη νη ηδηόηεηεο 

ηνπ εδάθνπο ηνπ Ακηάληνπ. 

 

Β. Πξνθίι εδάθνπο θαη θπηηθή 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

Σα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζπλδένληαη σο πξνο ην 

πεξηερόκελν, κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ 

 ηα απνξξίκκαηα ζην έδαθνο θαη ε ππνβάζκηζε ηεο 



αληηιεθζνύλ όηη ην έδαθνο ζηεξίδεη ηε δσή 

θαη δηαηεξεί ηε βηνπνηθηιόηεηα. Οη 

καζεηέο/ηξηεο γλσξίδνπλ ηε ζύζηαζε, ηηο 

ηδηόηεηεο θαη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εδάθνπο, ηα γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ην δάζνο ηνπ Σξνόδνπο, θαζώο 

θαη ηα πεηξώκαηα ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, νη 

καζεηέο/ηξηεο θαηαλννύλ ηηο αηηίεο θαη 

ζπλέπεηεο ηεο ππνβάζκηζεο ησλ εδαθώλ, όπσο 

ην θαηλόκελν ηεο εξεκνπνίεζεο, θαη 

πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηηο αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο ζπληεινύλ ζηελ 

θαηαζηξνθή ησλ εδαθώλ. Δθηηκνύλ θαη 

θαηαλννύλ ηε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

πνηόηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ζπλεηδεηνπνηνύλ 

ηελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ ζε πξνζσπηθό θαη 

ζπιινγηθό επίπεδν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαη 

ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη 

ηεο πνηόηεηαο δσήο 

 

Όροι και έννοιες:  

Έδαθνο, , θπζηθέο ηδηόηεηεο, νηθνζύζηεκα, 

δηάβξσζε, απνζάζξσζε, εξεκνπνίεζε, 

ζύζηαζε εδάθνπο, είδε πεηξσκάησλ, ρεκηθέο 

ηδηόηεηεο, πδξνρσξεηηθόηεηα, 

πδξνπεξαηόηεηα, ξύπαλζε, γνληκόηεηα, 

βηνπνηθηιόηεηα, αεηθόξνο δηαρείξηζε ηνπ 

εδάθνπο. 

θάιπςε πεξηνρήο. 

 

Γ. Γεσκνξθνινγία ηνπ 

εδάθνπο ηνπ Σξνόδνπο θαη 

πεηξώκαηα ηεο πεξηνρήο. 

 

Γ.  Ο βνηαληθόο θήπνο ηνπ 

Ακηάληνπ 

 

 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

πεξηνρήο (αιινίσζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ δάζνπο, 

κείσζε βηνπνηθηιόηεηαο, απνδάζσζε). 

ΓΑΟ 

 ην έδαθνο σο ζεκαληηθό αβηνηηθό ζηνηρείν, απαξαίηεην 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ζην δάζνο 

  ε δηαζύλδεζε ηνπ δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο κε ηελ 

πνηόηεηα ηνπ  εδάθνπο 

 ε απνςίισζε ησλ δαζώλ σο παξάγνληαο γηα ηελ 

εξεκνπνίεζε ηνπ εδάθνπο 

ΔΡΖΜΟΠΟΗΖΖ 

 ε έιιεηςε θπηηθήο θάιπςεο ηνπ εδάθνπο  

 ε κε αεηθόξνο εθκεηάιιεπζε ηνπ εδάθνπο από ηνλ 

άλζξσπν θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ ππνβάζκηζή ηνπ. 

 νη πεξηπηώζεηο εξεκνπνίεζεο ζηελ Κύπξν θαη νη 

ζπλέπεηέο ηνπο  

 ε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο σο ζεκαληηθόο παξάγνληαο 

ππνβάζκηζήο ηνπ 

 ν άλζξσπνο σο ν θύξηνο ππαίηηνο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ 

εδάθνπο  

 νη ηερληθέο απνθαηάζηαζεο ηνπίσλ θαη 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρώλ 

ΝΔΡΟ 

 ε έιιεηςε λεξνύ θαη νη ζπλέπεηεο ηεο έιιεηςήο ηνπ 

ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο 

ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ 

 ε αιινίσζε ηνπ εδάθνπο θαη ε θαηαζηξνθή ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο 

 ε εληαηηθή θαιιηέξγεηα θαη ε επίδξαζή ηεο ζηελ 

πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηνπο εδάθνπο.  

 ε εμαθάληζε ησλ εηδώλ θαη νη θηλδύλνη πνπ απεηινύλ ηε 

βηνπνηθηιόηεηά.  

ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΑ 

 

Περιγραφή θεματική ενότητας 

Σα πξνγξάκκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο 

«Πνιηηηζκόο, Πεξηβάιινλ θαη Σνπηθή 

Κνηλσλία» έρνπλ σο ζηόρν νη καζεηέο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ν 

 

Α. Γλσξηκία κε ηελ θνηλόηεηα 

ηνπ Πεδνπιά 

 

 

 

Β. Μηα κέξα ζην ιανγξαθηθό 

κνπζείν. 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Σα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζπλδένληαη σο πξνο ην 

πεξηερόκελν, κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 νη νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ζηνηρεία πνπ 

απνηεινύλ ην πεξηβάιινλ κηαο πόιεο θαη ζηα ζηνηρεία 

πνπ απνηεινύλ ην πεξηβάιινλ κηαο κηθξήο θνηλόηεηαο 

ή ρσξηνύ 

 δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ ηξόπν δσήο ησλ θαηνίθσλ κηαο 



ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάγθε γηα 

δηακόξθσζε ππεύζπλσλ ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξώλ γηα πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα από ηε γλσξηκίαο ησλ 

καζεηώλ κε ηελ θνηλόηεηα ηνπ Πεδνπιά θαη 

ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Σξνόδνπο. 

Δπηδηώθεηαη ε γλσξηκία ησλ καζεηώλ κε ηελ 

πεξηνρή ηνπ Σξνόδνπο σο πξνο ην θπζηθό, 

πνιηηηζηηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ, θαη ε 

θαηαλόεζε ηνπ γεγνλόηνο όηη ην νηθηζηηθό θαη 

πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ην επξύηεξν θπζηθό 

πεξηβάιινλ.    

 

Όροι και έννοιες: 

Ιζηνξία, πνιηηηζκόο, ιανγξαθία, ήζε θαη 

έζηκα, παγθόζκηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, 

αξρηηεθηνληθή, θαηαζθεπαζηηθά έξγα, 

βηνθιηκαηηθή, παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, 

πνιηηηζηηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ, 

ηνπηθνί πιεζπζκνί, αζηπθηιία, ηνπηθά 

εξγαζηήξηα, βπδαληηλή ηέρλε, ηνπηθέο 

βηνηερλίεο, ηνπηθά πξντόληα, ππμίδα, ζεκεία 

νξίδνληα, γεσγξαθηθή ζέζε θνηλόηεηαο, 

θπζηθά δνκηθά πιηθά, θπζηθόο εμαεξηζκόο, 

θπζηθόο θσηηζκόο, δίρσξν, πιηλζάξη, πέηξα, 

βνιίηδηα, ζθιηλίηδηα, αξζέξεο, εζσηεξηθή 

απιή, πξνζαλαηνιηζκόο ησλ ζπηηηώλ. 

 

 

 

Γ. Βπδαληηλή ηέρλε θαη 

πεξηβάιινλ: εμεξεπλώληαο ην 

Βπδαληηλό Μνπζείν ηνπ 

Πεδνπιά. 

 

 

 

Γ. Δθθιεζίεο ζηελ πεξηνρή 

Σξνόδνπο 

 

 

 

Δ. Βηνθιηκαηηθή θαη 

αξρηηεθηνληθή ηεο Κνηιάδαο 

ηεο Μαξαζάζαο: κειεηώληαο 

ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ 

ζπηηηώλ. 

 

η. Παξαδνζηαθά 

επαγγέικαηα θαη ηνπηθά 

πξντόληα.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Δθπαίδεπζε 

 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

 

 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

πόιεο  θαη ησλ θαηνίθσλ κηαο κηθξήο θνηλόηεηαο ή 

ρσξηνύ 

 ε ζεκαζία ησλ ελλνηώλ «αζηπθηιία» θαη «εμαζηηζκόο», 

«άζηπ», «αζηηθνπνίεζε». 

 ε ελεκέξσζε θαη θαηαγξαθή ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ 

βηνθιηκαηηθώλ θηηξίσλ 

 νη ηξόπνη αλαβίσζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε 

κηα θνηλόηεηα πνπ αλαπηύζζεηαη αεηθνξηθά 

 νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά από ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. 

ΓΑΟ 

 νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζην δάζνο 

θαη ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ 

 νη πεξηβαιινληηθέο, παξαγσγηθέο, θνηλσληθν-

πνιηηηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ δάζνπο θαη ε  πξνζθνξά 

ηνπ  ζηνλ άλζξσπν θαη ζηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ  

ΣΟΤΡΗΜΟ 

 ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κηαο θνηλόηεηαο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο θνηλόηεηαο (ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο  

δσήο ησλ θαηνίθσλ) 

 ηα θπζηθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία κηαο πεξηνρήο πνπ 

κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ηνπξηζηηθά 

 ε ζεκαζία πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ησλ ηδηαίηεξσλ 

γλσξηζκάησλ ηεο θνηλόηεηαο (θπζηθά, πνιηηηζηηθά, 

θνηλσληθά θ.ά.) σο βαζηθνύ παξάγνληα ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο.     

 ν ελζπλείδεηνο ηνπξίζηαο θαη ν ζεβαζκόο ηνπ ζηα 

θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλόηεηαο 

 ε 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 θνηλόηεηαο.  

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 ηα δεηήκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο κέζα από ηε 

κειέηε ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο ησλ ζπηηηώλ 

ηεο θνηλόηεηαο 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 



 ε δηαηξνθή (κνληέιν αγξνηηθήο παξαγσγήο – ρξήζεο 

ηεο γεο, δηαθίλεζε ηξνθίκσλ, ηξόπνο παξαγσγήο ηνπο) 

 ε ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ 

ηα ηνπηθά πξντόληα θαη παξαδνζηαθά εδέζκαηα ηεο θνηλόηεηαο 

ΣΟ ΝΔΡΟ ΣΖ ΕΩΖ ΜΑ: ΤΓΡΟΒΗΑ 

ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΑ 

 

Περιγραφή θεματικής ενότητας 

Σα πξνγξάκκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο «Σν 

λεξό ζηε δσή καο: Τδξόβηα νηθνζπζηήκαηα» 

έρνπλ σο ζηόρν νη καζεηέο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην πξόβιεκα ηεο 

ιεηςπδξίαο θαη αλνκβξίαο ζηελ Κύπξν κέζα 

από ηε κειέηε ηνπ πνηακνύ Γηαξίδνπ θαη λα 

αληηιεθζνύλ ηελ πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή 

ηνπο επζύλε γηα ηελ εμνηθνλόκεζε θαη ηελ 

νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζή ηνπ. Δπηπιένλ, κέζα 

από ηηο κειέηεο πεδίνπ νη καζεηέο/ηξηεο ζα 

γλσξίζνπλ ηελ πδξόθηιε βιάζηεζε θαη ζα 

θάλνπλ ζπγθξίζεηο κε άιια νηθνζπζηήκαηα 

ζπλδένληαο ην ζέκα ηνπ λεξνύ κε ηελ 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή 

ηνπ ηόπνπ καο.   

 

Ορολογίες και έννοιες: 

Τδξόβηα νηθνζπζηήκαηα, πνηάκην 

νηθνζύζηεκα, πδξόθηιε βιάζηεζε, πδαηηθή 

ζπλείδεζε, ελεηηθά γεθύξηα, ηερλεηά πδξόβηα 

νηθνζπζηήκαηα, θξάγκαηα, ιεηςπδξία, 

πδαηηθή ζπλείδεζε, πδαηηθή πνιηηηθή, ηξνθηθή 

αιπζίδα, πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, 

απεηινύκελν είδνο, αθαιάησζε, αλαθύθισζε, 

εμνηθνλόκεζε λεξνύ, πδξνδόηεζε, θύθινο 

λεξνύ θ.ά. 

 

Α. Πνηάκην νηθνζύζηεκα: Σν 

Γεθύξη ηνπ Σδειεθνύ 

 

 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

Σα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζπλδένληαη σο πξνο ην 

πεξηερόκελν, κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ 

 ε ξύπαλζε ηνπ λεξνύ σο απνηέιεζκα ηεο ξίςεο 

απνξξηκκάησλ. 

ΔΡΖΜΟΠΟΗΖΖ  

 ε δηαδηθαζίαο ηεο εξεκνπνίεζεο ηνπ εδάθνπο 

 νη παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ εξεκνπνίεζε ηνπ 

εδάθνπο ζηελ Κύπξν (ππεξάληιεζε ησλ ππόγεησλ 

λεξώλ, ιεηςπδξία). 

 ηα αίηηα θαη νη ζπλέπεηεο ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο 

θαη εηζήγεζε ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο  

 ε αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθόηεξε ρξήζε ησλ θπζηθώλ 

πόξσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

δσήο ζηε Γε. 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

 νη πεξηπηώζεηο ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο από ηε 

ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ.          

ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ:   

 ε αλάγθε γηα αεηθόξν δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ αιιά 

θαη ησλ άιισλ θπζηθώλ πόξσλ κηαο πεξηνρήο 

 ηα δηάθνξα επαγγέικαηα, θνξείο θαη ππεξεζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην λεξό 

 ε ρξήζε ηεο γεο. 

 

ΝΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΝΔΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Δ.* 

 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

 

Α. Η ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

ζηελ θνηλόηεηα Πεδνπιά: Οη 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Σα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζπλδένληαη σο πξνο ην 

πεξηερόκελν, κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 



Περιγραφή θεματικής ενότητας 

Μέζα από ηα πξνγξάκκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζεκαηηθήο επηδηώθεηαη λα αλαδεηρζεί ν ξόινο 

θαη ε ζεκαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, σο 

παξάγνληα πξνώζεζεο ηνπ ηνπξηζκνύ ζηα 

νξεηλά ρσξηά καο. Με πεδίν κειέηεο ηελ 

Κνηλόηεηα Πεδνπιά δηεξεπλώληαη δηάθνξα 

είδε ηνπξηζκνύ, αγξνηνπξηζκόο, 

νηθνηνπξηζκόο θά. θαη εμεηάδνληαη νη ζεηηθέο 

θαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηνπ ηνπξηζκνύ ζηε 

θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο (πεξηβαιινληηθά 

θαη πνιηηηζηηθά), όπσο επίζεο θαη νη ζπλέπεηεο 

ηνπ ηνπξηζκνύ ζε θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό 

επίπεδν. Σέινο, δηεξεπλώληαη νη παξάγνληεο 

εθείλνη πνπ κπνξνύλ λα αλαδεηρζνύλ θαη λα 

ζπκβάινπλ ζηελ νηθνηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο, κε γλώκνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηε βησζηκόηεηα ησλ 

ηνπηθώλ θνηλσληώλ.  

 

 

  

Όροι και έννοιες 

Δζσηεξηθόο ηνπξηζκόο, εμσηεξηθόο ηνπξηζκόο, 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, αγξνηνπξηζκόο, 

ηνπξηζηηθό πξντόλ, αμηνζέαηα, ηνπξηζηηθέο 

κνλάδεο, ζπλάιιαγκα, αλαςπρή, θπζηθέο 

νκνξθηέο, πνιηηηζκόο, άλαξρε ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε, νηθνηνπξηζκόο, απόβιεηα, 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ηνπξηζηηθόο 

πξννξηζκόο, πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε, 

ηνπηθέο θαιιηέξγεηεο, θπζηθνί πόξνη, 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ηζόξξνπε ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε, ηνπξηζηηθό πξντόλ. 

παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ 

ζηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηώλ 

θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο θαη 

πξνβνιήο ηεο.      

 

Β. Οη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ηνπ ηνπξηζκνύ ζην 

θπζηθό πεξηβάιινλ θαη 

θνηλσληθό πεξηβάιινλ ηεο 

θνηλόηεηαο Πεδνπιά.   

 

 

Γ. Σα ηνπηθά πξντόληα, νη 

παξαδόζεηο, ηα ήζε θαη έζηκα 

ηεο θνηλόηεηαο Πεδνπιά σο 

πόινο έιμεο γηα ηνπο 

ηνπξίζηεο.  

 

Γ. Η ηνπξηζηηθή δόκεζε ζηελ 

θνηλόηεηα θαη δηαηύπσζε 

εηζεγήζεσλ γηα βειηίσζε θαη 

πξνβνιή ηεο 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

 

 

 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ  

 νη αλζξώπηλεο ελέξγεηεο νη νπνίεο ζέηνπλ ζε θίλδπλν 

ηε βηνπνηθηιόηεηα κηαο πεξηνρήο   

 ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε κηαο πεξηνρήο σο παξάγνληα 

πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

 ε αλάδεημε κλεκείσλ θπζηθήο θιεξνλνκηάο   

ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

 ε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

γλσξηζκάησλ κηαο πεξηνρήο (θπζηθά, πνιηηηζηηθά, 

θνηλσληθά θ.ά.) σο βαζηθνύ παξάγνληα ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο.     

 ηα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξηνρήο πνπ ηελ 

θαζηζηνύλ ηνπξηζηηθό πξννξηζκό 

 ε γλσξηκία κε ηα δηάθνξα κλεκεία πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο    

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 

 ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή σο παξάγνληαο πξνζέιθπζεο 

ηνπξηζηώλ 

 ε αγξνηηθή παξαγσγή θαη νη θπζηθέο θαιιηέξγεηεο 

 ε ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ 

 ηα ηνπηθά πξντόληα θαη παξαδνζηαθά εδέζκαηα ηεο 

θνηλόηεηαο 

ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 ε ηνπξηζηηθή δόκεζε κηαο πεξηνρήο  

 ε άλαξρε θαη κε-αεηθόξνο αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο σο 

αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο πξνζέιθπζεο ηνπξηζκνύ  

 ε θαηαπνιέκεζε ηεο αζηπθηιίαο κε ηελ επαλαθνξά 

επαγγεικάηηθώλ νκάδσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

ηνπξηζκν 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Περιγραφή θεματικής ενότητας 

Σα πξνγξάκκαηα ηεο ζεκαηηθήο  ελόηεηαο 

«Δλέξγεηα» έρνπλ σο ζηόρν νη καζεηέο/ηξηέο 

λα εληνπίδνπλ δξαζηεξηόηεηεο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ ηνπ ρηεο θαη 

Α. Σν ελεξγεηαθό πξνθίι ησλ 

αλζξώπσλ ηνπ ρζεο θαη ηνπ 

ζήκεξα. 

 

 

 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

 

Σα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζπλδένληαη σο πξνο ην 

πεξηερόκελν, κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

ΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ:  

 ε ρξήζε κέζσλ κεηαθνξάο ρηεο θαη ζήκεξα.  

 ηα ζύγρξνλα κέζα δηαθίλεζεο σο ζεκαληηθόο 

παξάγνληαο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο 



ηνπ ζήκεξα ζε ζέκαηα δηαηξνθήο, δηαθίλεζεο, 

δηαζθέδαζεο, αγνξώλ, ληπζίκαηνο πνπ 

απαηηνύλ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Με πεδίν 

κειέηεο ηελ Κνηλόηεηα Πεδνπιά νη 

καζεηέο/ηξηεο ζα πξνζδηνξίζνπλ ην ελεξγεηαθό  

πξνθίι ηεο Κνηλόηεηαο, όπσο απηό 

δηαθνξνπνηείηαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ 

ζηελ θνηλόηεηα Πεδνπιά. Δπηδηώθεηαη, επίζεο, 

ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ζε ζέκαηα 

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηε βάζε ηεο 

δηαθύιαμεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε 

θαηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο δηακόξθσζεο 

ελεξγεηαθά απνδνηηθώλ νηθνδνκώλ 

(βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή)  σο παξάγνληα 

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. 

 

Όροι και Έννοιες 

ελέξγεηα, εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο, αλαλεώζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, κε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, 

ειεθηξνπαξαγσγηθόο ζηαζκόο, 

ειεθηξνδόηεζε, ελαιιαθηηθέο πεγέο 

ελέξγεηαο, θπζηθνί πόξνη θά 

 

 

 

Β. Η βηνθιηκαηηθή 

αξρηηεθηνληθή ησλ ζπηηηώλ ηεο 

θνηλόηεηαο Πεδνπιά.  

 

 

 

 

Γπκλάζην-Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

 ε δηαζύλδεζε ηεο ζπαηάιεο ελέξγεηαο κε ηηο 

θαζεκεξηλέο επηινγέο ηνπ αλζξώπνπ γηα ηνλ ηξόπν 

δηαθίλεζήο ηνπ θαη εμεύξεζε ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ 

δηαθίλεζεο γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

 νη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ επηβαξύλνπλ ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο 

θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αηνκηθήο επζύλεο ζηελ 

αιιαγή αξλεηηθώλ ζπλεζεηώλ.                              

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ  

 ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ελόο πξντόληνο θαη ε 

δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηνπ ζηνλ θαηαλαισηή.                

 νη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ αλζξώπνπ θαη 

εμέηαζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο ππεξθαηαλάισζεο αγαζώλ 

 ε ζύγθξηζε δηαδηθαζηώλ θαη ηξόπσλ παξαγσγήο 

πξντόλησλ ρηεο θαη ζήκεξα  

 νη ηξόπνη βειηίσζεο ηνπ νηθνινγηθνύ απνηππώκαηνο 

ησλ αλζξώπσλ  

 

 

* 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. 

 

 


