
Ενδεικτικές δραστηριότητες επέκτασης για τη θεματική ενότητα «Πολιτισμός-

Περιβάλλον - Τοπική Κοινωνία» 

 

Προτεινόμενες ενδεικτικές δραστηριότητες, για επέκταση στο σχολείο, των 

προγραμμάτων που αφορούν τη θεματική ενότητα «Πολιτισμός-Περιβάλλον-

Τοπική Κοινωνία»  

Σημαντική σημείωση προς τους/τις εκπαιδευτικούς:  

Οι πιο κάτω δραστηριότητες είναι απλές ιδέες που μπορείτε να εφαρμόσετε στο 

σχολείο μαζί με τους μαθητές/μαθήτριες σας για επέκταση και συνέχιση του 

προγράμματος, μέσα στο σχολείο.  

Οι δραστηριότητες που προτείνονται σκοπό έχουν να βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό 

να αναπτύξει τις δικές του/της εργασίες, ιδέες και δραστηριότητες, σε σχέση πάντα με 

το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχε με τους/τις μαθητές/μαθήτριες, λαμβάνοντας, 

όμως, υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες του σχολείου του/της, καθώς επίσης και το 

ηλικιακό επίπεδο και ενδιαφέρον των μαθητών/μαθητριών του/της.  

Για την καλύτερη επέκταση των προγραμμάτων στα πλαίσια της σχολικής μονάδας, 

είναι σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός να λάβει υπόψη του/της τα πιο κάτω: 

1. Συστήνεται αξιοποίηση και μεταφορά των εμπειριών που απέκτησαν οι 

μαθητές/μαθήτριες κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στις 

δραστηριότητες επέκτασης στο σχολείο,  

2. Στις δραστηριότητες επέκτασης που θα ανατεθούν από τον/την 

εκπαιδευτικό στην τάξη, θα πρέπει να αξιοποιούν διάφορα μαθήματα και 

να καλυφθούν διάφορες πτυχές του θέματος που μελέτησαν οι 

μαθητές/μαθήτριες μέσα από το πρόγραμμα που συμμετείχαν, 

3. Συστήνεται δραστηριοποίηση στην τοπική κοινότητα και αξιοποίησή της 

ως βασικού εκπαιδευτικού μαθησιακού εργαλείου, 

4. Συστήνεται ο προσανατολισμός και η έμφαση του/της εκπαιδευτικού 

στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της φαντασίας και του 

ενδιαφέροντος των μαθητών/μαθητριών για τα περιβαλλοντικά ζητήματα.  

Δραστηριότητες:  

  Φτιάχνω μακέτα ενός παραδοσιακού σπιτιού, λαογραφικού μουσείου, εκκλησίας 

κ.λπ. Κατασκευάζω ένα φωτογραφικό λεύκωμα με παραδοσιακά σπίτια της 

Κύπρου, στο οποίο να παρουσιάζονται και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των 

σπιτιών αυτών (τρόπος κατασκευής, δομικά υλικά κ.λπ.). 

 Ετοιμάζω ένα άρθρο στο οποίο αναδεικνύεται η σημασία της παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής στη δημιουργία σύγχρονων βιοκλιματικών οικοδομών. Για την 

ετοιμασία του άρθρου οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να πάρουν συνεντεύξεις από 

αρχιτέκτονες που ασχολούνται με τη βιοκλιματική και την παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική.  



  Ετοιμάζω συλλογές από μύθους, ιστορίες, έθιμα, παροιμίες και γνωμικά που 

σχετίζονται με συγκεκριμένες περιοχές του τόπου μας και συνδέονται με τα φυσικά 

στοιχεία.  

 Φιλοτεχνώ σειρά γραμματοσήμων αφιερωμένη σε σημαντικά πολιτιστικά μνημεία 

της περιοχής Μαραθάσσας και της Κύπρου ευρύτερα.  

 Κατασκευάζω ενημερωτικό έντυπο για την κοινότητα Πεδουλά, στο οποίο θα 

δίνεται σημασία στην πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της 

αειφόρου διαχείρισης της συγκεκριμένης κοινότητας και γενικότερα των ορεινών 

κοινοτήτων. 

 Γράφω ένα άρθρο στον έντυπο τύπο με θέμα: α) τη σημασία της διατήρησης και 

ανάδειξης των πολιτιστικών και φυσικών μας μνημείων ως σημαντικού παράγοντα 

ποιοτικής αναβάθμισης του τόπου μας, β) την παρουσίαση ενός μνημείου 

πολιτιστικής κληρονομίας του τόπου μας το οποίο έχει υποβαθμιστεί ή κινδυνεύει 

να καταστραφεί εξαιτίας των ανθρώπινων παρεμβάσεων.  

 

 


