
Καλοπαναγιώτης: Γνωριμία με μία σύγχρονη τοπική ορεινή κοινότητα 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Δ΄- Στ΄ 

Δημοτικού. 

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:  

 Εξοικειωθούν με βασικά γεωγραφικά, ιστορικά, θρησκευτικά και 

πολιτιστικά στοιχεία που αφορούν την Κοινότητα Καλοπαναγιώτη. 

 Συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα που έχει για την ανάπτυξη μιας τοπικής 

κοινότητας η ανάδειξη της ιστορίας, της παράδοσης και του πολιτισμού της. 

 Εξοικειωθούν με τις έννοιες του αγροτουρισμού και του οικοτουρισμού. 

 Εκτιμήσουν τη σημασία διατήρησης της πολιτιστικής, της κοινωνικής, της 

οικονομικής βιωσιμότητας των ορεινών κοινοτήτων του τόπου μας. 

 Αλληλεπιδράσουν με τους/τις κατοίκους της κοινότητας Καλοπαναγιώτη και 

να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της αξιοποίησής τους ως παράγοντα 

διατήρησης και διάσωσης της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης. 

 Ασκηθούν στη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών διενεργώντας  

συνεντεύξεις σε τοπικούς πληθυσμούς και διεξάγοντας επιτόπιες 

παρατηρήσεις σε συγκεκριμένους χώρους όπως π.χ. σε ένα παραδοσιακό 

σπίτι. 

 Κατανοήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες των 

ορεινών περιοχών (π.χ. το πρόβλημα της αστυφιλίας). 

 Κατανοήσουν ότι η παράδοση και ο πολιτισμός μιας κοινότητας συνδέεται 

άμεσα με την επιβίωσή της διαχρονικά, αποτελώντας συνάμα παράγοντα 

αειφορίας. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

9:00 – 9:30    



Άφιξη-καλωσόρισμα και ξενάγηση στο Κέντρο. 

9:30-11:30    

Θεωρητική προσέγγιση του θέματος μέσα από σύντομη παρουσίαση. Μελέτη 

ποικίλων πληροφοριών σχετικά με την Κοινότητα Καλοπαναγιώτη από το διαδίκτυο. 

Προετοιμασία των μαθητών/μαθητριών για την επίσκεψη και τη μελέτη πεδίου στην 

κοινότητα του Καλοπαναγιώτη. Εξέταση βασικών ζητημάτων σε σχέση με τη 

σημασία της διατήρησης της αρχιτεκτονικής δομής της κοινότητας, του τρόπου 

ζωής, του πολιτισμού και της παράδοσής της.  

10:30-12:00: Περιήγηση στο χωριό και γνωριμία των μαθητών/μαθητριών με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (δρομάκια, παραδοσιακά σπίτια, μικρά τοπικά 

εργαστήρια, βλάστηση, εκκλησίες). 

Μετάβαση στο Μοναστήρι Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή και ξενάγηση σε αυτό καθώς 

και στο εικονοφυλάκιο. Στόχος είναι οι μαθητές/μαθήτριες να εξοικειωθούν με τα 

βασικά ιστορικά στοιχεία που αφορούν την ίδρυση και διαμόρφωση του 

μοναστηριού αλλά και του χωριού γενικότερα. 

Περιήγηση στην Κοινότητα του Καλοπαναγιώτη, εντοπισμός και τοποθέτηση στο 

χάρτη χαρακτηριστικών σημείων της κοινότητας (π.χ. Μοναστήρι Λαμπαδιστή, 

Εκκλησία Θεοσκέπαστης, ιαματικά λουτρά, ποταμός Σέτραχος κ.λπ.). 

Στη συνέχεια οι μαθητές/μαθήτριες εργάζονται σε ομάδες εφαρμόζοντας 

διαφορετικού τύπου δραστηριότητες, σχετικές με το μοντέλο ανάπτυξης που 

ακολουθείται στην Κοινότητα. Για την παρουσίαση των θεμάτων τους οι 

μαθητές/μαθήτριες καλούνται να συνδυάσουν ποικιλία πληροφοριών που συλλέγουν 

(π.χ. μέσα από συνεντεύξεις με κατοίκους ή τουρίστες/τουρίστριες, φωτογραφικό 

υλικό κ.λπ.). Ενδεικτικά  θέματα με τα οποία πρόκειται να ασχοληθούν οι ομάδες 

είναι: 

Α. Ανέγερση ή αναπαλαίωση παραδοσιακών ξενοδοχείων και ξενώνων. 

Β. Δημιουργία και χαρτογράφηση τουριστικού μονοπατιού. Οι μαθητές/μαθήτριες 

καλούνται να υποδείξουν στον χάρτη της κοινότητας μια συγκεκριμένη διαδρομή η 

οποία αναδεικνύει αξιόλογα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της 

κοινότητας και στη συνέχεια καλούνται να δημιουργήσουν το δικό τους 

ενημερωτικό έντυπο για το μονοπάτι, σημειώνοντας σε αυτό τα σημεία 

ενδιαφέροντος για επίσκεψη στην περιοχή. 

Γ. Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη για την έννοια του αγροτουρισμού ή του 

οικοτουρισμού. Οι μαθητές/μαθήτριες, αφού διασαφηνίσουν την έννοια του 

αγροτουρισμού ή του οικοτουρισμού καταγράφουν συγκεκριμένα παραδείγματα 

αγροτουριστικής ανάπτυξης στην κοινότητα και τρόπους με τους οποίους ο 

αγροτουρισμός και οικοτουρισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής. 

Δ. Δημιουργία διαφήμισης για αναπαλαιωμένο ξενώνα και παραδοσιακή ταβέρνα. 



Ε. Καταγραφή των ανθρώπινων παρεμβάσεων στο χωριό και εξέτασή τους σε σχέση 

με τη διασφάλιση του παραδοσιακού, περιβαλοντικού και αειφόρου χαρακτήρα του 

χωριού.   

Στ. Παρουσίαση του τρόπου ζωής των κατοίκων της Κοινότητας Καλοπαναγιώτη 

παλαιότερα και σήμερα, μέσα από τη διενέργεια συνεντεύξεων σε κατοίκους του 

χωριού. 

11:30-13:00  

Με την ολοκλήρωση των πιο πάνω δραστηριοτήτων οι μαθητές/μαθήτριες της κάθε 

ομάδας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των πορισμάτων τους στην ολομέλεια, 

συζητούν αναφορικά με το μοντέλο ανάπτυξης που έχει υιοθετηθεί και διατυπώνουν 

θέσεις και απόψεις αναφορικά με τον αειφορικό του χαρακτήρα. Εισηγούνται, 

επιπλέον, τρόπους με τους οποίους η ανάπτυξη του Καλοπαναγιώτη μπορεί να είναι 

περισσότερο συμβατή με τους όρους και τα κριτήρια της αειφόρου ανάπτυξης. 

Τέλος, οι μαθητές/μαθήτριες συζητούν κατά πόσο η κοινότητα Καλοπαναγιώτη 

αποτελεί ένα σύγχρονο μοντέλο αναπτυσσόμενης ορεινής κοινότητας και κατά πόσο 

το μοντέλο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες κοινότητες της Κύπρου.  

13:00-13:30 Σύνοψη αποτελεσμάτων. 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 συνεχίζουν το 

πρόγραμμα με ανατροφοδοτικού τύπου δραστηριότητες, όπως: α) παιχνίδι ρόλων 

σχετικά με τον τρόπο ζωής στην κοινότητα παλαιότερα και σήμερα β) εικαστικές 

δημιουργίες που μπορούν να αναρτηθούν σε διάφορα σημεία του χωριού για να 

προβάλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.  

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 κασετίνα στην οποία να υπάρχουν ψαλίδι, γόμα και χρωματιστά. 

 Φορούν αθλητικά παπούτσια και να είναι κατάλληλα ντυμένοι/ντυμένες με βάση 

το κλίμα και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά στην περιοχή.  

 Θα ήταν χρήσιμο η ομάδα να έχει μαζί της φωτογραφική μηχανή, 

μαγνητοφωνάκι για ηχογράφηση των συνεντεύξεων με τους/τις κατοίκους και 

βιντεοκάμερα, για βιντεοσκόπηση  όλης της δραστηριότητας. 

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

την εφαρμογή των προγραμμάτων παρέχεται από το Κέντρο.  

 

 


