
Από το δάσος έως το τελικό προϊόν - οι ανθρώπινες παρεμβάσεις 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται για την Προδημοτική Εκπαίδευση και για όλες τις 

τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ανάλογα με την τάξη που συμμετέχει στο 

πρόγραμμα, εφαρμόζονται διαβαθμισμένες δραστηριότητες. Ενδεικτικές 

δραστηριότητες παρουσιάζονται στο στάδιο εφαρμογής του προγράμματος.  

 

Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο (9:00-13:30 ή 9:00-16:00).  

 

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 κατανοήσουν τη σημασία που έχουν τα δάση για τον άνθρωπο, 

 να γνωρίσουν διάφορα δασικά προϊόντα (από το δάσος μέχρι το τελικό προϊόν), 

  να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των δασών στην κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη μιας περιοχής, 

  να εισαχθούν  σε θέματα ορθολογιστικής διαχείρισης των δασών, 

 να κατανοήσουν την προσωπική και συλλογική ευθύνη του/της καθενός/καθεμιάς 

για την προστασία των δασών, 

  να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, 

  να αποκτήσουν φιλοδασική συνείδηση. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

9:00 - 9:30 

Άφιξη-Καλωσόρισμα και ξενάγηση στο Κέντρο 

 

 9:30 - 10:30  

Προβολή διαφανειών για την εισαγωγή των μαθητών/μαθητριών στην έννοια του 

δασικού οικοσυστήματος και στην κατανόηση της τεράστιας σημασίας που έχουν τα 

δάση για τη ζωή μας.    

 

Εξέταση και σύγκριση εικόνων από δάση που έχουν υποστεί ανθρώπινη παρέμβαση 

και διερεύνηση των αιτιών παρέμβασης. 

 

α) 10:30 - 12:00 

 



Eπίσκεψη σε δασική περιοχή που έχει υποστεί ανθρώπινη παρέμβαση.  Οι 

μαθητές/μαθήτριες χωρισμένοι σε ομάδες σημειώνουν σε ειδικό φύλλο εργασίας τα 

είδη των παρεμβάσεων και διατυπώνουν υποθέσεις για τους λόγους που οδήγησαν στις 

παρεμβάσεις αυτές. Φτιάχνουν το δικό τους δάσος, χωρίς καμιά ανθρώπινη 

παρέμβαση.   

 

Συζήτηση με τους/τις μαθητές/μαθήτριες για τις ωφέλειες των δασών όχι μόνο για τον 

άνθρωπο αλλά για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. 

 

Κατά τη διενέργεια της μελέτης πεδίου, οι ομάδες, θα συνοδεύονται και από δασικό 

λειτουργό του Τμήματος Δασών, από τον/την οποίο/οποία οι μαθητές/μαθήτριες θα 

πάρουν συνέντευξη αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται στην Κύπρο, 

αλλά και στο εξωτερικό σε σχέση με την προστασία των δασών. Θα γίνει, επίσης, 

αναφορά στις δασικές πυρκαγιές ως βασική αιτία καταστροφής των δασών στον τόπο 

μας και θα συζητηθούν ζητήματα σχετικά με την ευθύνη των ανθρώπων για την 

πρόκλησή τους. 

 

Διεξαγωγή του περιβαλλοντικού παιχνιδιού «Φωτιά στο δάσος». 

 

ή 

 

β) 10:30 - 12:30 

Οργάνωση επίσκεψης σε παραδοσιακά εργαστήρια, τα οποία αξιοποιούν το δάσος και 

το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, ως βασική πηγή παραγωγής  προϊόντων.  

 

Τέτοιες επισκέψεις μπορεί να γίνουν σε εργαστήριο παραγωγής ζιβανίας, ή σε 

εργαστήριο ετοιμασίας «σιουσιούκου» ή σε νοικοκυριά της περιοχής που 

παρασκευάζουν γλυκό του κουταλιού. Λήψη συνεντεύξεων από τους/τις 

εργαζομένους/εργαζόμενες στις τοπικές βιοτεχνίες, από ανθρώπους της κοινότητας και 

συζήτηση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων, τον ρόλο και 

τη συμβολή των τοπικών εργαστηρίων, αλλά και αξιοποίησης του φυσικού 

περιβάλλοντος στην οικονομική αναζωογόνηση της περιοχής.  

 

12:30-13:30  

Επιστροφή στο Κέντρο, ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν και επέκταση 

του προβληματισμού σε θέματα σχετικά με την  αειφόρο παραγωγή.  

Παιχνίδι αντιπαράθεσης: Στήριξη των τοπικών προϊόντων και βιοτεχνιών σε σχέση με 

τα εισαγόμενα: Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. 

 

Η επίσκεψη σε παραδοσιακό εργαστήριο μπορεί να αντικατασταθεί με την επίσκεψη 

στο Λαογραφικό Μουσείο του Πεδουλά, όπου οι μαθητές/μαθήτριες θα έχουν την 

ευκαιρία, να δραστηριοποιηθούν μέσα στο Μουσείο, να εμπλακούν σε βιωματικές 

δραστηριότητες, να συμπληρώσουν φύλλα εργασίας και να γνωρίσουν διάφορα 

παραδοσιακά αντικείμενα που μαρτυρούν την ύπαρξη διάφορων τοπικών βιοτεχνιών, 

που άκμασαν κατά το παρελθόν στην περιοχή. 

 



13:00 Αναχώρηση και επιστροφή στο σχολείο 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Σε περίπτωση που επιλεγεί από την ομάδα το απογευματινό πρόγραμμα (9:00-16:00) 

για ανάπτυξη του συγκεκριμένου θέματος, οι μαθητές/μαθήτριες  επιστρέφουν στο 

Κέντρο και  συνεχίζουν το πρόγραμμα με ανατροφοδοτικού τύπου δραστηριότητες. 

Στο απογευματινό πρόγραμμα οι μαθητές/μαθήτριες έχουν μεσημεριανό διάλειμμα. 

Για τον σκοπό αυτό μπορούν να έχουν μαζί τους μεσημεριανό φαγητό, ή το σχολείο 

μπορεί να κάνει διευθετήσεις για να φάνε σε εστιατόριο της περιοχής.  

 

Συστήνεται όπως οι μαθητές/μαθήτριες: 

 Έχουν μαζί τους σακουλάκια για συλλογή διάφορων υλικών από τα δάσος. 

 Έχουν φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα.  

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

  Φορούν αθλητικά παπούτσια και είναι κατάλληλα ντυμένοιντυμένες για εξόρμηση 

στο δάσος. 

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

την εφαρμογή των προγραμμάτων παρέχεται από το Κέντρο.  



 


