
Η δημιουργία της χερσονήσου Ακρωτηρίου και οι πρώτοι κάτοικοι 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται για την Ε΄ και Στ΄ τάξη της Δημοτικής Εκπαίδευσης.  

 

Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο (09:00-13:00).  

 

Σημείωση: Σε συνεργασία με το προσωπικό του Κέντρου και τους/τις συνοδούς 

εκπαιδευτικούς, το γενικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος, όπως παρουσιάζεται 

παρακάτω, μπορεί να αναπροσαρμοστεί και να διαφοροποιηθεί ως προς τις 

δραστηριότητες και τον τρόπο ανάπτυξής του, με βάση τις ανάγκες της κάθε ομάδας.  

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται:  

 να μελετήσουν τα ιστορικά, πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία της περιοχής 

και να διερευνήσουν τις αλληλοσυνδέσεις και συσχετισμούς τους με το φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής, 

 να κατανοήσουν τη διαδικασία της γεωλογικής δημιουργίας της χερσονήσου 

και της δημιουργίας της αλυκής και των άλλων υγροβιότοπων της περιοχής, 

 να ενημερωθούν για τη διαδικασία της αποξήρανσης μεγάλων εκτάσεων από 

υγροβιότοπους της περιοχής, 

 να ενημερωθούν σχετικά με τα προβλήματα που δημιούργησε στο φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής η κατασκευή του φράγματος του Κούρρη, 

 να συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις διαφόρων κατασκευαστικών έργων στο 

περιβάλλον και κατά συνέπεια να αντιληφθούν την ανάγκη για διεξοδικές και 

ολοκληρωμένες μελέτες πριν την κατασκευή τους, 

 να ενημερωθούν για τους κατοίκους της περιοχής, αρχίζοντας από τους 

πρώτους κατοίκους της προ-νεολιθικής εποχής (κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες) και 

να κατανοήσουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων εκείνης της εποχής, 

 να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους που απειλούν τα διάφορα είδη, ως 

αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, 

 να κατανοήσουν τον τρόπο φυσικής εξέλιξης των διάφορων ειδών που 

απομονώνονται σε κάποιες περιοχές, 

 να γνωρίσουν αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία νεότερων εποχών που 

υπάρχουν στην περιοχή, 

 να εκτιμήσουν την αξία της Χερσονήσου του Ακρωτηρίου για ολόκληρη τη 

Μεσόγειο και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της προστασίας της. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 



 

 9:00 – 09:30   Άφιξη - καλωσόρισμα και ξενάγηση στους χώρους του Κέντρου. 

Συζήτηση για το πρόγραμμα και για τους κανόνες που διέπουν την 

εφαρμογή του.  

 09:30 – 10:30  Εισαγωγή στη θεματική ενότητα του προγράμματος με τη βοήθεια 

των εκθεμάτων του Κέντρου (δορυφορική φωτογραφία και διόραμα 

με νάνους ιπποπόταμους), όπως επίσης προβολή διαφανειών και 

ειδικού γραφικού σχετικού με τη δημιουργία της Χερσονήσου 

Ακρωτηρίου.  

 

10:30 - 12:00   Μελέτη πεδίου σε διάφορα σημεία και αρχαιολογικούς χώρους της 

Χερσονήσου, όπου εντοπίζονται στοιχεία για τη δημιουργία της και 

διενέργεια σειράς δραστηριοτήτων, όπως:   

 

 Παρατήρηση της γεωλογικής και εδαφολογικής διαφοράς μεταξύ της περιοχής 

που υπήρχε το νησάκι του Ακρωτηρίου και της περιοχής που δημιουργήθηκε 

αργότερα με τις προσχώσεις των ποταμών οι οποίες ένωσαν το νησάκι με την 

υπόλοιπη Κύπρο, 

 Επεξήγηση της διαδικασίας αποξήρανσης υγροβιότοπων της περιοχής καθώς 

και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν την πρακτική, 

 Συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή με τη 

δημιουργία του φράγματος του Κούρρη, 

 Παρατήρηση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών της χερσονήσου μετά 

από τη δημιουργία του φράγματος του Κούρρη, σε συνδυασμό με τις 

αλόγιστες λατομικές δραστηριότητες στην περιοχή, 

 Ετοιμασία σκίτσων για τα στάδια δημιουργίας της χερσονήσου. 

 

12:00  - 13:00   Δημιουργικές ανατροφοδοτικού τύπου δραστηριότητες με αξιοποίηση 

των δεδομένων που οι μαθητές/μαθήτριες συγκέντρωσαν κατά τη 

διεξαγωγή της μελέτης πεδίου όπως: 

 Κατασκευή μακέτας της Χερσονήσου του Ακρωτηρίου, 

 Δημιουργία παιχνιδιού ερωτήσεων σχετικού με τη δημιουργία της 

Χερσονήσου, τα γεωμορφολογικά της χαρακτηριστικά, τις ανθρώπινες 

παρεμβάσεις που έχει υποστεί κ.ά., 

 Ετοιμασία θεατρικού για την περίοδο που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην 

περιοχή οι πρώτοι κάτοικοι (αναφορά σε συνήθειές τους, τη σχέση τους με το 

χώρο, την εξασφάλιση τροφής, τη διαβίωση κτλ.). 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 



 

Συστήνεται όπως οι μαθητές/μαθήτριες: 

 

 Έχουν φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα, 

 Έχουν μαζί τους κασετίνα στην οποία να υπάρχουν ψαλίδι, γόμα, μολύβια και 

χρώματα, 

 Φορούν αθλητικά παπούτσια και είναι κατάλληλα ντυμένοι για εξόρμηση στο 

πεδίο, 

 Τα φύλλα εργασίας, τα όργανα ή οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός χρειάζεται για 

την εφαρμογή των προγραμμάτων, παρέχονται από το Κέντρο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


