
Ωφέλειες των δασών και ανθρώπινες παρεμβάσεις  

 

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 κατανοούν τη σημασία που έχει το δάσος όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά και 

για τη διατήρηση και ισορροπία του δασικού οικοσυστήματος, 

να παρατηρούν τις μεταβολές που έχει υποστεί το δάσος λόγω της ανθρώπινης 

παρέμβασης, 

να καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη και να εκφράζονται ελεύθερα, 

 να δραστηριοποιούνται ενεργά σε ότι αφορά θέματα ορθολογιστικής διαχείρισης 

των δασών. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

9:00 - 9:30      

Άφιξη-καλωσόρισμα και ξενάγηση στο Κέντρο. 

 

9:30 - 11:00    

Διήγηση μιας ιστορίας σχετικά με τις ωφέλειες των δασών, συζήτηση με τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες και συμπλήρωση σχετικού φύλλου εργασίας. 

 

Συζήτηση με τους/τις μαθητές/μαθήτριες για τη συμπεριφορά των ανθρώπων στο 

δάσος και οργάνωση ερωτηματολογίου για πιθανές ερωτήσεις που μπορούν οι 

μαθητές/μαθήτριες να κάνουν σε δασικό υπάλληλο, ο/η οποίος/οποία, μετά από 

συνεννόηση, μπορεί να επισκεφθεί το Κέντρο και να συνομιλήσει μαζί τους για τα 

δάση, τις ωφέλειες και τις καταστροφές που επιφέρουν οι άνθρωποι σε αυτά. 

 

α) 11:00-13:30 

Επίσκεψη σε επιλεγμένη δασική περιοχή που έχει υποστεί ανθρώπινες παρεμβάσεις. 

 

Σε ειδικό φύλλο εργασίας σημειώνονται οι ανθρώπινες παρεμβάσεις που 

παρατηρούνται και οι μαθητές/μαθήτριες διατυπώνουν υποθέσεις για τους λόγους που 



οδήγησαν στις παρεμβάσεις αυτές.  Σε φύλλο εργασίας που δίνεται στην κάθε ομάδα, 

ζητείται να φτιάξουν το δικό τους δάσος και να το οργανώσουν με τέτοιο τρόπο, ώστε 

οι ανθρώπινες παρεμβάσεις να μην αλλοιώνουν το περιβάλλον (ανάπτυξη 

διαχειριστικής πολιτικής για το περιβάλλον). 

 

Ανατροφοδότηση και συζήτηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τη μελέτη 

πεδίου.  

 

ή 

 

β) 11:00-13:30  

Επίσκεψη στο Δασικό Κολλέγιο ή επίσκεψη σε χώρο παραγωγής κάρβουνου ή σε 

εργαστήριο αγγειοπλαστικής ενός χωριού της ευρύτερης περιοχής Τροόδους.  

 

Ανάλογα με το πεδίο διερεύνησης, διεξάγονται επιτόπιες παρατηρήσεις σε σχέση με 

τα ειδικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του κάθε χώρου 

και λαμβάνονται συνεντεύξεις με τους/τις αρμόδιους/αρμόδιες λειτουργούς ή 

εκπροσώπους του τοπικού πληθυσμού.  

 

Αναλύονται τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη από την αξιοποίηση των φυσικών 

πόρων της περιοχής (έδαφος, δάσος), καθώς επίσης, αναζητούνται  οι παράγοντες από 

τις ανθρώπινες δραστηριότητες, που συνέβαλαν στην υποβάθμιση του δασικού 

πλούτου. 

 

Μέσα από παιχνίδι ρόλων, διερευνώνται ζητήματα σχετικά με την ορθολογιστική 

διαχείριση των φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την κοινωνική και οικονομική 

αναζωογόνηση των περιοχών.  

 

13:30 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 περιοχή 

μελέτης. 

 Έχουν φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα.  

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

  Φορούν αθλητικά παπούτσια και είναι κατάλληλα ντυμένοι/ντυμένες για 

εξόρμηση στο δάσος. 



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

την εφαρμογή των προγραμμάτων παρέχεται από το Κέντρο.  



 


