
Δάσος και Τοπική Κοινωνία 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται 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 γνωρίσουν την περιοχή του Τροόδους, 

    να γνωρίσουν την κοινότητα του Πεδουλά σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον της 

περιοχής, 

  να μελετήσουν τα ιστορικά, πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία της περιοχής και 

να διερευνήσουν τις αλληλοσυνδέσεις και συσχετισμούς τους με το περιβάλλον της 

περιοχής, 

  να αλληλεπιδράσουν με τους/τις κατοίκους της περιοχής και μέσω αυτών να 

καταγράψουν και να συγκεντρώσουν την «άγραφη» τοπική γνώση και πληροφορία 

που αφορά την ιστορία, την παράδοση και την εξέλιξη της περιοχής (κοινωνική, 

οικονομική, πολιτιστική),  

  να δραστηριοποιηθούν στην κοινότητα μέσα από αλληλεπιδραστικές 

δραστηριότητες με τον χώρο, τους/τις κατοίκους του χωριού αλλά και μεταξύ τους, 

με στόχο την ανάπτυξη συνεργατικού και ομαδικού πνεύματος.  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

9:00 - 9:30 

Άφιξη-καλωσόρισμα και ξενάγηση στο Κέντρο 

 

9:30 - 10:30 

Ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών για την περιοχή (χρήση χαρτών και άλλων πηγών 

και μέσων για συγκέντρωση πληροφοριών από τους/τις μαθητές/μαθήτριες). 

 

10:30 - 12:00   

Επίσκεψη στο χωριό καταγραφή σε φύλλο εργασίας των παρατηρήσεών τους. 



Συζήτηση με τους/τις μαθητές/μαθήτριες και καταρτισμός ερωτηματολογίου για 

διενέργεια συνέντευξης από ανθρώπους (άνδρες και γυναίκες) της περιοχής.  

 

Σκοπός των συνεντεύξεων είναι η συγκέντρωση: 

 ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων που αφορούν την περιοχή,  

 πληροφοριών για τις αλλαγές που συντελέστηκαν στην περιοχή μέσα 

από το πέρασμα των χρόνων (κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, 

οικονομικά)  

 μύθων, τραγουδιών και παραδόσεων σε σχέση με το δάσος και 

ευρύτερα το φυσικό περιβάλλον. 

 

12:00-13:30 Επιστροφή στο Κέντρο, παρουσίαση και συζήτηση των καταγραφών και 

παρατηρήσεων τους από τη μελέτη πεδίου στην Κοινότητα. Αποτύπωση μέσα από τη 

χρήση δημιουργικών δραστηριοτήτων της σχέσης και της αλληλοσύνδεσης της 

κοινότητας με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.   

 

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 την Κοινότητα. 

 Έχουν μαζί τους φωτογραφικές μηχανές, μαγνητοφωνάκια για ηχογράφηση των 

συνεντεύξεων και, αν είναι δυνατό, βιντεοκάμερα για μαγνητοσκόπηση της 

περιοχής και των συνεντεύξεων. 

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

 Φορούν αθλητικά παπούτσια και είναι κατάλληλα ντυμένοι/ες για εξόρμηση στην 

Κοινότητα. 

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

την εφαρμογή των προγραμμάτων παρέχονται από το Κέντρο.  



 


