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ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΔΞΔΣΑΣΟΤΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ Κ.Π.Δ.  ΑΛΑΜΗΟΤ: 

 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΑΥΟΛΗΔ ΚΑΗ 

ΑΔΗΦΟΡΗΑ 

 

Περιγραφή προγράμματος 

Σν πξόγξακκα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο 

«Παξαδνζηαθέο αζρνιίεο θαη αεηθνξία» 

έρεη σο ζηόρν ηελ παξνρή γλώζεσλ θαη ηελ 

ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ/ηξησλ γηα ηηο 

παξαδνζηαθέο αζρνιίεο ηεο θππξηαθήο 

ππαίζξνπ θαη εηδηθόηεξα ηεο πεξηνρήο ηεο 

αλαηνιηθήο Πάθνπ θαζώο θαη ηνλ ηξόπν 

πνπ απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ αεηθνξηθή 

αλάπηπμε ησλ θνηλνηήησλ. Μέζα από ην 

πξόγξακκα νη καζεηέο/ηξηεο επηδηώθεηαη 

λα κειεηήζνπλ ηζηνξηθά, θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζηηθά ηε δηαδξνκή ηεο 

ακπεινθαιιηέξγεηαο ζηνλ ηόπν θαη ην 

ρξόλν θαη παξάιιεια ηηο άιιεο 

παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο ηνπ ρσξηνύ. 

Δπηπιένλ επηδηώθεηαη νη καζεηέο λα 

εμεηάζνπλ ηξόπνπο βηώζηκεο αλάπηπμεο 

ησλ θνηλνηήησλ θαη ηελ πηζαλή ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηώλ ζε απηή. 

 

Όροι και έννοιες: 

Πεξηβάιινλ, ρισξίδα, παλίδα, βηόηνπνο, 

βηνπνηθηιόηεηα, βηνθαιιηέξγεηα, 

νηλνπνίεζε, αλακπέισζε, εθξίδσζε, 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αεηθόξνο αλάπηπμε, 

πεξηβαιινληηθό δήηεκα, εξεκνπνίεζε, 

δηαρείξηζε, ζύζηεκα (πεξηβαιινληηθό, 

θνηλσληθό, πνιηηηθό), ζύζηεκα παξαγσγήο 

 

 

 

 

Σνπηθέο θαιιηέξγεηεο 

θαη ε ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ Αεηθόξν 

Αλάπηπμε ησλ 

Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ 

 

 

 

 

 

 

Γπκλάζην 

Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 
 

 

 

 

 

Σα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζρεηίδνληαη σο πξνο ην πεξηερόκελν, 

κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ 

 ε πνξεία ελόο πξντόληνο από ηελ παξαγσγή ζηελ θαηαλάισζε 

 ηνπηθά θαη παξαδνζηαθά πξντόληα θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

αεηθνξία ησλ θνηλνηήησλ 

 ηξόπνο παξαγσγήο ηνπηθώλ παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ 

 ζσζηόο θαη ππεύζπλνο θαηαλαισηήο 

 θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο   

 δηαηξνθή (αγξνηηθή παξαγσγή, δηαθίλεζε πξντόλησλ ) 

ΔΡΗΜΟΠΟΙΗΗ 

 εξεκνπνίεζε θαη νη παγθόζκηεο δηαζηάζεηο ηεο 

 νηθνινγηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

ζπλέπεηεο 

 εθξίδσζε ακπειηώλ θαη ζηαδηαθή εξεκνπνίεζε 

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

 ήζε θαη έζηκα ζρεηηθά κε ηηο παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο 

 πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε εζίκσλ 

  ζρέζε πεξηβάιινληνο θαη πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαηά ηελ παξαγσγή ηνπηθώλ 

πξντόλησλ 

 νηθνινγηθό απνηύπσκα  

ΝΔΡΟ 

 έιιεηςε λεξνύ 

 γεσξγηθή ρξήζε 

 νξζή δηαρείξηζε απνζεκάησλ λεξνύ 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 ε ζπκβνιή ησλ παξαδνζηαθώλ θαιιηεξγεηώλ θαη ησλ 

πξντόλησλ ηνπο ζηελ αλάπηπμε αγξνηνπξηζκνύ 



θαη θαηαλάισζεο, ηνπηθέο βηνηερλίεο,  

 

παξαδνζηαθά πξντόληα θαη επαγγέικαηα. 

 

 

 

 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

 

Περιγραφή θεματικής ενότητας 

Σν πξόγξακκα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο 

«Πνιηηηζκόο θαη πεξηβάιινλ » έρεη σο 

θύξην άμνλα ηελ ακθίδξνκε ζρέζε θαη 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ πνιηηηζκό 

θαη ην πεξηβάιινλ. Οη καζεηέο/ηξηεο 

επηδηώθεηαη λα αληηιεθζνύλ πώο ε 

παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ζηελ 

Κύπξν θαη ν ηξόπνο θαηαζθεπήο ησλ 

θαηνηθηώλ είλαη ζύκθσλεο κε ηηο αξρέο 

βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ. Δπηπιένλ, 

αλακέλεηαη λα ζπγθξίλνπλ θαηνηθίεο 

ηνπ ρηεο θαη ηνπ ζήκεξα θαη λα 

αλαθέξνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο 

(σο πξνο ηα πιηθά, ηε δηαξξύζκηζε θαη 

ρξήζε ησλ ρώξσλ, ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό θηι). Μέζα από ηε 

βησκαηηθή κειέηε παξαδνζηαθώλ 

θαηνηθηώλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθώλ 

ζηνηρείσλ (εθθιεζία θαη λεξόκπινη) 

ηεο πεξηνρήο, επηδηώθεηαη ε γλσξηκία 

κε  ζπλήζεηεο ηνπ παξειζόληνο πνπ 

ζπλάδνπλ κε ηελ αεηθνξία. 
 

Όροι και έννοιες: 

Οηθνζύζηεκα (θπζηθό- ηερλεηό), 

κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, νηθηζηηθή 

αλάπηπμε, αζηηθνπνίεζε, αλζξώπηλεο 

παξεκβάζεηο (ζεηηθέο- αξλεηηθέο), 

πνηόηεηα δσήο, ηζηνξία πνιηηηζκόο, 

 

 

 

 

Α: Παξαδνζηαθή 

αξρηηεθηνληθή θαη 

αξρέο βηνθιηκαηηθνύ 

ζρεδηαζκνύ: Η 

πεξίπησζε ηεο 

Κνηλόηεηαο 

αιακηνύο 

 

 

 

 

Β: Ο Ξεξόο πνηακόο: 

Οη λεξόκπινη θαη ε 

Παλαγία ηνπ ίληε 

 
        ! Η πρόσβαση στον  

Ξερό ποταμό γίνεται 

μόνο με mini bus  

 

 

 

 

 

Γπκλάζην 

Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

 

 

 

 

 

Γπκλάζην 

Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

 

Σα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζρεηίδνληαη σο πξνο ην πεξηερόκελν, 

κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη πσο απηό επεξεάδεηαη από ην 

θπζηθό πεξηβάιινλ 

 γλσξηκία κε κηα κηθξή παξαδνζηαθή θνηλόηεηα 

 ζύγθξηζε ηνπ αζηηθνύ ηξόπνπ δσήο κε απηόλ ελόο κηθξνύ 

ρσξηνύ 

 δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη πνηόηεηα δσήο  

 βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 εμνηθνλόκεζε πόξσλ θαη ελέξγεηαο κέζα από ηε κειέηε ηεο 

βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο ησλ ζπηηηώλ ηεο θνηλόηεηαο 

 ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

 ελέξγεηα θαη θαζεκεξηλόο αεηθόξνο ηξόπνο δσήο 

 ελεξγεηαθό απνηύπσκα 

 αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επζύλε γηα ηελ εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο, ελεξγνπνίεζε θαη δξάζε ζε ηνπηθό θαη παγθόζκην 

επίπεδν 

 

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

 αιιειεπίδξαζε κε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ θαη άληιεζε 

πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ παξάδνζε, ηα ήζε θαη ηα έζηκα 

ηεο πεξηνρήο 

 πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

 αμία θαη ζεκαζία ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη απηήο 

ησλ άιισλ ιαώλ 

 ζπκκεηνρή θαη δξάζε γηα ηε δηάζσζε θαη πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ 

 αεηθόξνο ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ 

 πηνζέηεζε θαη πξνώζεζε πξνθίι ζσζηνύ θαηαλαισηή 

 



ιανγξαθία, ήζε θαη έζηκα, πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά, παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή, 

βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή, θπζηθά 

δνκηθά πιηθά, παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, 

αζηπθηιία, ελέξγεηα, αλαλεώζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, ζξεζθεπηηθή παξάδνζε. 

 

 

 

EΓΑΦΟ 

Περιγραφή θεματικής ενότητας 

Σν πξόγξακκα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο 

«Έδαθνο» έρεη σο ζηόρν ηε γλσξηκία θαη 

βαζύηεξε θαηαλόεζε ηεο γεσινγηθήο 

ηζηνξίαο ηεο Κύπξνπ θαη ησλ 

γεσηεθηνληθώλ δηεξγαζηώλ πνπ ζπλέβεθαλ 

πξηλ εθαηνκκύξηα ρξόληα ζηνλ πιαλήηε 

καο. Δπηπιένλ, κέζα από ην πξόγξακκα νη 

καζεηέο/ηξηεο αλακέλεηαη λα δηεξεπλήζνπλ 

ηε ζρέζε ησλ γεσινγηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πεξηνρήο κε ηε 

ρισξίδα θαη παλίδα ηεο πεξηνρήο, ηελ 

ηζηνξία θαη ηελ παξάδνζε, ηε ρξήζε ηεο 

γεο θαη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα 

ζηελ πεξηνρή. Αθόκα επηδηώθεηαη λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία 

ησλ ηδηαίηεξσλ γεσκνξθσκάησλ ηεο 

πεξηνρήο θαη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ ζε 

ζέκαηα δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

γεσινγηθνύ καο πινύηνπ, όπσο επίζεο θαη 

ζηα δεηήκαηα ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ 

εδάθνπο θαη ηεο εξεκνπνίεζεο. 

 
Όροι και έννοιες: 

Γεσινγία, έδαθνο, δηάβξσζε, 

απνζάζξσζε, ρεκηθέο ηδηόηεηεο, 

πδξνρσξεηηθόηεηα, πδξνπεξαηόηεηα,  

βηνπνηθηιόηεηα, ζύκπιεγκα Μακσληώλ, 

ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα, εθξεμηγελή 

πεηξώκαηα, εθαηζηηνγελή πεηξώκαηα,  

 

 

 

Η κνλαδηθή γεσινγία 

ηεο Κύπξνπ θαη ε 

ελδηαθέξνπζα 

πεξίπησζε ηνπ 

πκπιέγκαηνο 

Μακσληώλ 

 

 

 

 

 

 

Γπκλάζην 

Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

Σα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζρεηίδνληαη σο πξνο ην πεξηερόκελν, 

κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

BΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 ζρέζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηεο γεσινγίαο κηαο πεξηνρήο  

 ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

 ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο ππνβάζκηζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

ΔΛΛΔΙΦΗ ΝΔΡΟΤ 

 ζρέζε αλάκεζα ζην αλάγιπθν - ηνπνγξαθία κηαο πεξηνρήο κε 

ηε βξνρόπησζε θαη ηε ξνή ηνπ λεξνύ  

 ππνβάζκηζε θαη ξύπαλζε ηνπ λεξνύ  

 αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο λεξνύ – 

δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ  

ΔΡΗΜΟΠΟΙΗΗ  

 εξεκνπνίεζε θαη νη παγθόζκηεο δηαζηάζεηο ηεο 

 νηθνινγηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

ζπλέπεηεο 

 αεηθόξνο δηαρείξηζε ηνπ  εδάθνπο 

ΠΟΛΙΣΙΜΟ  

 ζπκβνιή ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δηακόξθσζε ηεο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο 

 αεηθόξνο αλάπηπμε θαη ηζνξξνπία ζηε ζρέζε αλζξώπνπ, 

πεξηβάιινληνο, πνιηηηζκνύ 

 πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε κλεκείσλ θπζηθήο θιεξνλνκηάο θαη 

ελζσκάησζε ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ 

 νηθνηνπξηζκόο θαη αεηθνξία ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ  

 αεηθόξνο αλάπηπμε θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πεξηνρώλ κε 

πεξηβαιινληηθό ελδηαθέξνλ 

 

 



 

νθηνιηζηθά πεηξώκαηα, ζεξπεληηλίηεο, 

αζβεζηνιηζηθά πεηξώκαηα, σθεάληνο 

θινηόο, γεσηεθηνληθή δώλε, καμηιαξνεηδείο 

ιάβεο. 

 

 

 

 

 

ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΑ: ΥΛΩΡΗΓΑ ΚΑΗ 

ΠΑΝΗΓΑ 

 

Περιγραφή θεματικής ενότητας 

Σα πξνγξάκκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο 

«Οηθνζπζηήκαηα: ρισξίδα θαη παλίδα» 

έρνπλ σο ζηόρν ηελ ελεκέξσζε ησλ 

καζεηώ/ηξησλ γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα πνπ 

αλαπηύζζεηαη κέζα θαη γύξσ από έλα 

πνηάκη, θαη ηε γλσξηκία κε ηα απεηινύκελα 

είδε ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, νη 

καζεηέο/ηξηεο αλακέλεηαη λα γλσξίζνπλ ηηο 

ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνπο 

βηνηηθνύο θαη αβηνηηθνύο παξάγνληεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε 

κεγάιε ζεκαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηόζν 

γηα ηνλ άλζξσπν όζν θαη γηα ην 

πεξηβάιινλ. Οη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα ελεκεξσζνύλ γηα ην 

Δπξσπατθό Γίθηπν «Φύζε 2000» , ηε 

ζεκαζία θαη ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ 

νηθνηόπσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γηαξίδνπ.  
 

Όροι και έννοιες: 

Πεξηβάιινλ, ρισξίδα, παλίδα, Γίθηπν 

Φύζε 2000, νηθνζύζηεκα, βηόηνπνο, 

βηνπνηθηιόηεηα, βηνηηθνί – αβηνηηθνί 

παξάγνληεο, ελδεκηθά θπηά,  

πξνζηαηεπόκελα είδε, είδε πξνο 

εμαθάληζε, κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά, 

επίπεδα βιάζηεζεο, ηύπνο νηθνηόπνπ,  

είδνο πξνηεξαηόηεηαο, δηαρεηξηζηηθέο 

δξάζεηο, επξσπατθή νδεγία,   

 

 

 

 

 Δπξσπατθό Γίθηπν 

«Φύζε 2000»: Η 

θνηιάδα ηνπ Γηαξίδνπ 

θαη ε ζπνπδαηόηεηα 

ησλ νηθνηόπσλ ηεο 

πεξηνρήο 

 

 

 

 

 

 

 

Γπκλάζην 

Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζρεηίδνληαη σο πξνο ην πεξηερόκελν, 

κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

ΓΑΟ 

 Σν δαζηθό νηθνζύζηεκα  

 Βηνηηθνί θαη αβηνηηθνί παξάγνληεο 

 Υισξίδα, παλίδα, ελδεκηθά θαη πξνζηαηεπόκελα είδε 

 Βηνπνηθηιόηεηα 

 Οηθνζπζηήκαηα 

 Δπξσπατθό Γίθηπν «Φύζε 2000» (ζεκαζία θαη πξόλνηεο) 

ΝΔΡΟ 

 Σν λεξό, βαζηθή αλάγθε επηβίσζεο όισλ ησλ δσληαλώλ 

νξγαληζκώλ 

 Ο ξόινο ηνπ λεξνύ ζηε δηακόξθσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

 Οη ζπλέπεηεο ηεο έιιεηςεο λεξνύ ζηα νηθνζπζηήκαηα 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ 

 Οη ζπλέπεηεο από ηα απνξξίκκαηα ζην δαζηθό νηθνζύζηεκα 

 Ρύπαλζε θαη κόιπλζε θαη ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο 

 Σξόπνη πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ 

πεξηνρή 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ πνιίηε θαη αλάιεςε δξάζεο 

ΔΡΗΜΟΠΟΙΗΗ 

 Οη θίλδπλνη πνπ απεηινύλ ην δαζηθό θαη ην πνηάκην 

νηθνζύζηεκα θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο 

 Γηαρείξηζε ησλ πεξηνρώλ «Φύζε 2000» γηα απνθπγή 

πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο θαη εξεκνπνίεζεο 

 Αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επζύλε, αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ππνβάζκηζεο-εξεκνπνίεζεο  



αεηθόξνο αλάπηπμε, θπζηθνί πόξνη,  

πξνζηαζία, δξάζε, πνιηηόηεηα. 

 

 

ΣΟ ΝΔΡΟ ΣΖ ΕΩΖ ΜΑ 

Περιγραφή θεματικής ενότητας 

Σν πξόγξακκα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο «Σν 

λεξό ζηε δσή καο » έρεη σο ζηόρν νη 

καζεηέο/ηξηεο λα γλσξίζνπλ ην πνηάκην 

νηθνζύζηεκα ηνπ Ξεξνύ. Σνπο δίλεηαη ε 

επθαηξία λα παξαηεξήζνπλ ηε γεσινγία 

ηεο πεξηνρήο θαη ηε κνξθνινγία ηεο θνίηεο 

ηνπ πνηακνύ.  Δπηπιένλ, νη καζεηέο/ηξηεο 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα αληηιεθζνύλ ηε 

κεγάιε ζεκαζία ηνπ λεξνύ ζηε δσή καο  

θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλάγθε γηα 

εμνηθνλόκεζε λεξνύ ζηελ Κύπξν, 

δεδνκέλνπ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

ιεηςπδξίαο θαη λα αλαπηύμνπλ πδαηηθή 

ζπλείδεζε. 

 

 

Όροι και έννοιες: 

Δμνηθνλόκεζε λεξνύ, ρείκαξξνο, ύδξεπζε, 

άξδεπζε, αλνκβξία, ιεηςπδξία, ππόγεηα 

ύδαηα, αθαιάησζε, πδαηνθξάθηεο 

Αζπξόθξεκκνπ, ρισξίδα, παλίδα, 

πγξνβηόηνπνο, πδξόθηιε βιάζηεζε,  

πηελνπαλίδα, ηξνθηθή αιπζίδα, γύπαο ν 

ππξξόρξνπο, θιηκαηηθέο αιιαγέο, πδάηηλνη 

πόξνη, νξζνινγηθή δηαρείξηζε, αεηθόξνο 

αλάπηπμε. 

 

 

 

Ο Ξεξόο πνηακόο 

άιινηε θαη ζήκεξα. 

 
           ! Η πρόσβαση 

στον  Ξερό ποταμό 

γίνεται μόνο με mini 

bus 

 

 

 

 

 

 

 

Γπκλάζην 

Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

 

Σα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζρεηίδνληαη σο πξνο ην πεξηερόκελν, 

κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

ΝΔΡΟ 

 Ο θύθινο ηνπ λεξνύ 

 Σν λεξό, βαζηθή αλάγθε επηβίσζεο όισλ ησλ δσληαλώλ 

νξγαληζκώλ 

 Ο ξόινο ηνπ λεξνύ ζηε δηακόξθσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

 Τδαηηθά απνζέκαηα 

 Λεηηνπξγία πδαηνθξάθηε 

 Έιιεηςε λεξνύ, ζπλέπεηεο θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζή ηνπ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 Υισξίδα, παλίδα θαη απεηιέο 

 Βηνηηθά θαη αβηνηηθά ζηνηρεία  

 Δίδε δσήο θαη εμάξηεζή ηνπο από ην πεξηβάιινλ 

 Αμία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

ΔΡΗΜΟΠΟΙΗΗ 

 Σα δηαθνξεηηθά είδε πεηξσκάησλ ηεο πεξηνρήο 

 Γλσξηκία κε ηα θπξηόηεξα αβηνηηθά ζηνηρεία θαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

δσήο 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ 

 Απνξξίκκαηα θαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ πνηόηεηα δσήο 

ησλ αλζξώπσλ 

 Τπνβάζκηζε λεξνύ θαη εδάθνπο 

 

ΝΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
ΔΠΗΠΔΓΟ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΝΔΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Δ 

ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΑ: ΥΛΩΡΗΓΑ ΚΑΗ 

ΠΑΝΗΓΑ 

Περιγραφή θεματικής ενότητας 

Σα πξνγξάκκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο 

«Οηθνζπζηήκαηα: ρισξίδα θαη παλίδα» 

 

 

 

Μνλνπάηη κειέηεο 

ηεο θύζεο: «Η 

 

 

 

Γπκλάζην 

 

Σα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζρεηίδνληαη σο πξνο ην πεξηερόκελν, 

κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

ΓΑΟ 

 Σν δαζηθό νηθνζύζηεκα  

 Βηνηηθνί θαη αβηνηηθνί παξάγνληεο 



έρνπλ σο ζηόρν ηελ ελεκέξσζε ησλ 

καζεηώλ γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα θαη ηα είδε 

βιάζηεζεο ηεο θππξηαθήο θύζεο. Δπηπιένλ 

νη καζεηέο αλακέλεηαη λα γλσξίζνπλ ηηο 

ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνπο 

βηνηηθνύο θαη αβηνηηθνύο παξάγνληεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε 

κεγάιε ζεκαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηόζν 

γηα ηνλ άλζξσπν όζν θαη γηα ην 

πεξηβάιινλ. Οη καζεηέο έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα γλσξίζνπλ βησκαηηθά  

ελδεκηθά θαη πξνζηαηεπόκελα είδε 

ρισξίδαο θαη παλίδαο πεξηδηαβαίλνληαο ην 

κνλνπάηη κειέηεο ηεο θύζεο ζην ρσξηό 

αιακηνύ. 

 

Όροι και έννοιες: 

Πεξηβάιινλ, ρισξίδα, παλίδα, , 

νηθνζύζηεκα, βηόηνπνο, βηνπνηθηιόηεηα, 

βηνηηθνί – αβηνηηθνί παξάγνληεο, ελδεκηθά 

θπηά, πξνζηαηεπόκελα είδε, είδε πξνο 

εμαθάληζε, κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά, 

επίπεδα βιάζηεζεο, ηύπνο νηθνηόπνπ,  

δηαρεηξηζηηθέο δξάζεηο, αεηθόξνο 

αλάπηπμε, θπζηθνί πόξνη,  πξνζηαζία, 

δξάζε, πνιηηόηεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Περιγραφή θεματικής ενότητας 

Σν πξόγξακκα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο 

«Δλέξγεηα» έρεη σο ζηόρν ηελ 

απνζαθήληζε ησλ ελλνηώλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ελέξγεηα όπσο: αλαλεώζηκεο πεγέο,  

θαζαξέο πεγέο ελέξγεηαο, ξππνγόλεο πεγέο, 

Μνύηηε ηεο 

αιακηνύο» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δλαιιαθηηθέο πεγέο 

ελέξγεηαο: ην Αηνιηθό 

πάξθν ζηνπο 

«Οξείηεο» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γπκλάζην 

Λύθεην 

Σερληθή θαη 

Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

 Υισξίδα, παλίδα, ελδεκηθά θαη πξνζηαηεπόκελα είδε 

 Βηνπνηθηιόηεηα 

 Οηθνζπζηήκαηα 

 Ππξθαγηέο θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο 

 

ΝΔΡΟ 

 Σν λεξό, βαζηθή αλάγθε επηβίσζεο όισλ ησλ δσληαλώλ 

νξγαληζκώλ 

 Ο ξόινο ηνπ λεξνύ ζηε δηακόξθσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

 Οη ζπλέπεηεο ηεο έιιεηςεο λεξνύ ζηα νηθνζπζηήκαηα 

 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ 

 Οη ζπλέπεηεο από ηα απνξξίκκαηα ζην δαζηθό νηθνζύζηεκα 

 Ρύπαλζε θαη κόιπλζε θαη ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο 

 Σξόπνη πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ 

πεξηνρή 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ πνιίηε θαη αλάιεςε δξάζεο 

 

 

ΔΡΗΜΟΠΟΙΗΗ 

 Οη θίλδπλνη πνπ απεηινύλ ην δαζηθό θαη ην πνηάκην 

νηθνζύζηεκα θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο 

 

 

 

 

 

 

 

Σα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζρεηίδνληαη σο πξνο ην πεξηερόκελν, 

κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

ΝΔΡΟ 

 πλέπεηεο  ηεο απνπζίαο λεξνύ ζε νηθνινγηθό, θνηλσληθό, 

νηθνλνκηθό, πνιηηηθό επίπεδν. 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ  

 Αύμεζε θαη θαθή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη 

πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε (κείσζε βηνπνηθηιόηεηαο, 

εμάληιεζε πινπηνπαξαγσγηθώλ πόξσλ, θιηκαηηθέο αιιαγέο, 

απνδάζσζε). 



νηθνινγηθό απνηύπσκα θιπ  θαη ηε 

ζύλδεζε ηεο ελέξγεηαο κε ηνλ θαζεκεξηλό 

ηξόπν δσήο θαη ηηο επηινγέο καο. Δπηπιένλ, 

δηεξεπλώληαη νη πεξηβαιινληηθέο, 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηεο 

αιόγηζηεο ρξήζεο ησλ κε αλαλεώζηκσλ-

ζπκβαηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο θαζώο θαη ε 

αλαγθαηόηεηα ρξήζεο ελαιιαθηηθώλ 

πεγώλ ζε ηνπηθό θαη παγθόζκην επίπεδν.  

Δπίζεο, νη καζεηέο/ηξηεο κε  επίζθεςε θαη 

μελάγεζή ηνπο ζην Αηνιηθό πάξθν  

«Οξείηεο», επηδηώθεηαη λα αληηιεθζνύλ 

ηελ αλάγθε ζσζηήο δηαρείξηζεο  ηνπ 

ελεξγεηαθνύ δπλακηθνύ ηεο ρώξαο καο γηα 

ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη ηελ 

νηθνινγηθή ηζνξξνπία ηνπ πιαλήηε. Γεληθά 

κέζα από ην πξόγξακκα επηδηώθεηαη νη 

καζεηέο/ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επζύλε ζε ζέκαηα 

ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ ελεξγεηαθώλ 

πεγώλ θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε 

παγθόζκην επίπεδν.  

 

Όροι και έννοιες: 

Δλαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, 

αλαλεώζηκεο πεγέο, ζπκβαηηθέο πεγέο, 

θαζαξέο πεγέο ελέξγεηαο, ξππνγόλεο πεγέο, 

νηθνινγηθό απνηύπσκα, θαηλόκελν 

ζεξκνθεπίνπ, θιηκαηηθέο αιιαγέο, 

αλεκνγελλήηξηεο, αηνιηθή ελέξγεηα, 

αηνιηθό δπλακηθό, θπζηθνί πόξνη, 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, αεηθόξνο 

αλάπηπμε, πξάζηλε αλάπηπμε, δξάζε, 

πνιηηόηεηα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο -

δηαθύιαμε ησλ θπζηθώλ πόξσλ ηεο Γεο. 

ΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

 ύγρξνλα κέζα δηαθίλεζεο,  πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε θαη 

ππνβάζκηζε ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ πνιηηώλ 

 Δλαιιαθηηθά κέζα κεηαθνξάο θαη αεηθόξνο δηαρείξηζε ησλ 

πόιεσλ. 

 παηάιε ελέξγεηαο κε ηηο θαζεκεξηλέο επηινγέο γηα ηνλ ηξόπν 

δηαθίλεζεο καο  - ελαιιαθηηθνί ηξόπνη δηαθίλεζεο γηα 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο (αεηθόξεο κεηαθνξέο) 

ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 Σξόπνο δσήο ησλ αλζξώπσλ ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο 

πεξηόδνπο θαη ζύγρξνλνο  ηξόπνο  νξγάλσζεο ησλ πόιεσλ 

(πιηθά, ηξόπνο νηθνδνκήο, ρσξνηαμηαθή θαη πνιενδνκηθή 

νξγάλσζε, ηύπνη θαηαζθεπώλ). 

 ηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο κηαο πόιεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πνηόηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο. 

 Βηνθιηκαηηθά θηίξηα 

 Αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο - ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο θαη 

ππνβάζκηζε ή βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο κηαο πόιεο. 

 αηνκηθή επζύλε ζηελ αιιαγή αξλεηηθώλ ζπλεζεηώλ. 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 

 ρέζε βαζηθώλ αλζξώπηλσλ αλαγθώλ θαη παξαγσγήο - 

θαηαλάισζεο αγαζώλ. 

 Τπεξθαηαλάισζε θαη πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε  

 Αεηθόξνο θαηαλάισζε αγαζώλ 

 Οηθνινγηθό απνηύπσκα 

 Τηνζέηεζε ζσζηώλ θαηαλαισηηθώλ ζπλεζεηώλ. 

 Πξντόληα εηζαγσγήο ζηελ Κύπξν,  ρώξεο πξνέιεπζεο θαη 

ζπλζήθεο παξαγσγήο ηνπο. 

ΦΣΩΥΗΑ 

 Έιιεηςε θαη εμάιεηςε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη  ην πξόβιεκα 

ηεο θηώρηαο. 

 Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ. 

 Αλαγλώξηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δηθαηώκαηνο γηα θάιπςε ησλ 

βαζηθώλ αλαγθώλ, ζε όια ηα κέξε ηεο Γεο, ζην παξόλ θαη ζην 

κέιινλ. 

 Αλάπηπμε πλεύκαηνο θνηλσληθήο  δηθαηνζύλεο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θηώρηαο 



 

 

 

 

 

 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

 Πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ζε πεξηνρέο ηνπ ηόπνπ καο από 

ηελ άλαξρε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε (αιιαγή ηνπίνπ, θαηαζηξνθή 

ηνπηθώλ θαιιηεξγεηώλ, εμάληιεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, 

θαηαζηξνθή ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, θ.ά.) 

 

 Αεηθόξνο ηνπξηζηηθή αλάπηπμε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο ρώξαο. 

 

 

* 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. 

 

 


