
Γνωρίζω την αγροτική ζωή μέσα από την παραγωγή μελιού και λαχανικών 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το πρόγραμμα αφορά τη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Επαγγελματική 

Εκπαίδευση.  

Ανάλογα με την τάξη που συμμετέχει στο πρόγραμμα εφαρμόζονται διαβαθμισμένες 

δραστηριότητες. Ενδεικτικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στο γενικό πλαίσιο 

εφαρμογής του προγράμματος. 

 

Το πρόγραμμα διεξάγεται στο Κυπριακό Άγροβιομηχανικό Κέντρο που 

βρίσκεται στο Τσέρι. 

 

Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο (09:00-13:30).  

 

Σημείωση: 

Σε συνεργασία με το προσωπικό, άντρες και γυναίκες, 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 μαθητών/μαθητριών. 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να: 

• Εισαχθούν στις έννοιες της αειφόρου και της μη αειφόρου παραγωγής και 

κατανάλωσης. 

• Κατανοήσουν την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος και τη σημασία της 

μείωσής του για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης. 

• Κατανοήσουν ότι τα σύγχρονα μοντέλα κατανάλωσης αποτελούν βασική αιτία για 

την υποβάθιση των συστημάτων ζωής και τη μη αειφόρο ανάπτυξη.  

• Κατανοήσουν ότι οι πολίτες, γυναίκες και άντρες, αλλά και φορείς, εταιρείες και 

οργανισμοί θα πρέπει να προσαναολίσουν τις ενέργειες τους για τη στήριξη 

αειφόρων μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης. 

• Ασκηθούν στη χρήση διαφόρων πηγών και να αναπτύξουν την ικανότητα 

κριτικής σκέψης και επεξεργασίας πληροφοριών. 

• Συνειδητοποιήσουν ότι οι καταναλωτικές τους συνήθειες μπορούν να συμβάλουν 

θετικά ή αρνητικά προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. 

• Συνειδητοποιήσουν ότι η αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση συμβάλλει 

σημαντικά στη διατήρηση των φυσικών πόρων, στη διασφάλιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και τη βελτίωση και ευημερία των ανθρωπίνων κοινωνιών. 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

9:00-9:30   

 

Άφιξη-καλωσόρισμα και ξενάγηση στο Κυπριακό Άγροβιομηχανικό 

Κέντρο. 

9:30-10:00   Συζήτηση, παρατήρηση και ανάλυση των θετικών ή και αρνητικών     



επιπτώσεων της υδροπονικής και ενυδρειοπονικής καλλιέργειας. 

 

10:00-11:00    Οι μαθητές/μαθήτριες: 

• Σχεδιάζουν την μεθοδολογία με την οποία  θα διερευνήσουν τα 

κριτήρια επιλογής και παραγωγής λαχανικών σε ελεγχόμενες 

περιβαλλοντικές συνθήκες, 

• Καλλιεργούν φυτά ή και σπόρους μαρουλιού ή και άλλων 

λαχανικών σε διαφορετικά υποστρώματα (Τραπέζι υδροπονίας 

με μείγμα περλίτη / ζεόλιθο,  Τραπέζι υδροπονίας σε κόκκινες 

πέτρες (ή διογκωμένη άργιλο), έδαφος / κομπόστ) 

 

11:00-11:30   Διάλειμμα 

 

11:30-13:30  Δραστηριότητες και ερωτήματα για προβληματισμό.. Ενδεικτικές 

δραστηριότητες:  

• Πόσο μεγάλο είναι το οικολογικό σας αποτύπωμα; 

• Ποιοι είναι οι κανόνες του σωστού καταναλωτή; 

• Παραγωγή και κατανάλωση μελιού: νοθεία του μελιού, 

βιολογική καλλιέργεια, κόστος μεταφοράς των κυψελών, 

παραγωγή παραφυάδων και βασιλισσών, συσκευασία 

μελισσοκομικών προϊόντων, όπως είναι ο βασιλικός πολτός. 

• Καλλιέργεια βιολογικού κήπου (αρωματικά και φαρμακευτικά 

φυτά, λαχανικά, όσπρια και δημητριακά). 

• Χρήση φωτογραφικής μηχανής ή και βιντεοσκοπήσεων (χρήση 

εικόνας και ήχου) για αποτύπωση εικόνων από το περιβάλλον. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να έχουν μαζί τους φαγητό και νερό. 

 

Συστήνεται όπως, οι μαθητές/μαθήτριες: 

•  Έχουν μαζί τους σακουλάκια για συλλογή διάφορων υλικών από τα πεδία 

μελέτης. 

•  Έχουν φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα για καταγραφή των 

δραστηριοτήτων και δρώμενων του προγράμματος.  

•  Έχουν μαζί τους κασετίνα στην οποία να υπάρχουν ψαλίδι, γόμα και χρωματιστά. 

• Φορούν άνετα παπούτσια και είναι κατάλληλα ντυμένοι/ες για το πεδίο. 

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

την εφαρμογή των προγραμμάτων παρέχεται από το Κέντρο. 

 


