
Γνωριμία με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών της Μαραθάσας  
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ 

τάξης της Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

 

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

 

Σημείωση: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί  με το πρόγραμμα «Το 

βιοκλιματικό σπίτι: η βιοκλιματική αρχιτεκτονική των σπιτιών της κοινότητας 

Πεδουλά» το οποίο αναπτύσσεται στη θεματική ενότητα «Ενέργεια» με σημείο 

επικέντρωσης τη δημιουργία ενεργειακά αποδοτικών οικοδομών στη βάση της 

αξιοποίησης των βιοκλιματικών χαρακτηριστικών ενός τόπου και συγκεκριμένα της 

Κοινότητας Πεδουλά.  

 

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 οριοθετήσουν την κοινότητα του Πεδουλά, με βάση τα σημεία του ορίζοντα, 

 να εισαχθούν σε έννοιες όπως: βιοκλιματική, φυσικός εξαερισμός, φυσικός 

φωτισμός, δίχωρο, πλινθάρι, πέτρα, βολίτζια, σκλινίτζια, αρσέρες, εσωτερική 

αυλή, προσανατολισμός των σπιτιών, δομικά υλικά κ.λπ., 

 να γνωρίσουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου μας μέσα από μία 

σφαιρική και συστηματική εξέταση της συμβολής και της επίδραση του 

περιβάλλοντος στην παράδοση του λαού μας (Ιστορία, Λαογραφία, 

Αρχιτεκτονική, Τέχνη, Σχέδιο), 

 να εξετάσουν τους τρόπους με τους οποίους οι προηγούμενες γενεές 

εκμεταλλεύονταν την ηλιακή ενέργεια, εξοικονομώντας τις μη- ανανεώσιμες 

μορφές ενέργειας, 

 να εντοπίσουν και να καταγράψουν, μέσα από επιτόπιες διερευνήσεις σε 

παραδοσιακά σπίτια του χωριού, τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα 

βιοκλιματικό σπίτι (φυσικός εξαερισμός, φυσικός φωτισμός, εσωτερική αυλή, 

φυτά, δομικά υλικά κ.λπ.), 

 

 να αντιληφθούν την αρμονία και την αισθητική του χώρου μέσα από τις 

παραδοσιακές οικοδομές, ως στοιχείου σύμφυτου με τα φυσικά χαρακτηριστικά 

της περιοχής, 

 



 να εκτιμήσουν και να σεβαστούν την πολιτιστική μας κληρονομιά και παράδοση, 

όχι μόνο ως παράγοντα επιβίωσης του λαού μας, αλλά και ως δείκτη ανάδειξης 

της στενής σχέσης του λαού μας με το φυσικό περιβάλλον, 

 

 να συνειδητοποιήσουν ότι η κοινωνική και πολιτιστική αειφορία μιας περιοχής 

είναι στενά συνυφασμένη με το σεβασμό και την ισόρροπη σχέση των κατοίκων 

με το φυσικό περιβάλλον. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

9:00 – 9:30  

Άφιξη-καλωσόρισμα και ξενάγηση στο Κέντρο. 

 

9:30-10:30  

Εισαγωγή των μαθητών/μαθητριών σε βασικές έννοιες σχετικές με τη βιοκλιματική 

που συνδέονται με βασικά χαρακτηριστικά της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του 

τόπου μας. Η αφόρμηση θα στηριχθεί σε περιγραφές των μαθητών/μαθητριών για τα 

σπίτια τους και γενικότερα των εμπειριών τους για τις σύγχρονες οικοδομές. 

Παράλληλα, θα γίνει συζήτηση για τα σπίτια σε διάφορες περιοχές τους τόπου μας 

(παραλιακή περιοχή, ορεινή περιοχή και αστική περιοχή) και θα συζητηθούν οι 

ομοιότητες και οι διάφορες τους, καθώς επίσης, και οι διάφοροι περιβαλλοντικοί, αλλά 

και οικονομικοί και κοινωνικοί λόγοι που πιθανόν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση 

των διάφορων οικοδομών σύγχρονων και μη. Μέσα από διαφάνειες, φωτογραφίες 

παραδοσιακών σπιτιών και χάρτες οι μαθητές/μαθήτριες θα διατυπώσουν υποθέσεις 

αναφορικά με τις παραδοσιακές και σύγχρονες οικοδομές, θα συζητήσουν τις αρχές 

δόμησής τους με βάση το περιβάλλον και, ειδικότερα, θα εστιαστούν στην 

αρχιτεκτονική των ορεινών χωριών, προκειμένου να προετοιμαστούν για τη μελέτη 

πεδίου στην Κοινότητα του Πεδουλά. 

 

10:30-12:30  

Μελέτη πεδίου: Επιτόπια μελέτη σε κεντρικό σημείο της κοινότητας όπου οι 

μαθητές/μαθήτριες θα εμπλακούν σε δημιουργικές δραστηριότητες που θα τους 

εισαγάγουν σε βασικές έννοιες σχετικές με τη βιοκλιματική και την αρχιτεκτονική των 

σπιτιών της περιοχής. Οι μαθητές/μαθήτριες οριοθετούν την κοινότητα με βάση τα 

σημεία του ορίζοντα, τα οποία ανακαλύπτουν με τη βοήθεια της πυξίδας, της θέσης 

του ήλιου, της θέσης του χωριού ή με τη βοήθεια λειχήνων και βρύων και 

αντιλαμβάνονται τους λόγους για τους οποίους η κοινότητα είναι κτισμένη στη θέση 

αυτή. Οι μαθητές/μαθήτριες χωρισμένοι σε ομάδες ακολουθώντας διάφορες 

κατευθύνσεις στην κοινότητα θα εντοπίσουν και θα παρατηρήσουν παραδοσιακά 

σπίτια του χωριού, ως προς την αρχιτεκτονική τους δομή, τα δομικά τους υλικά κ.ά. 

Ακολούθως, θα περιηγηθούν σε σπίτια και θα συνομιλήσουν με τους/τις 

ιδιοκτήτες/τριες των σπιτιών για την κατασκευή των σπιτιών, τα μέρη του σπιτιού και 

θα καταγράψουν όλα τα στοιχεία που συνδέονται με τη βιοκλιματική του χώρου, 

αποτυπώνοντάς τα με φωτογραφική μηχανή.    

 

Παρατηρώντας την αρχιτεκτονική δομή των σπιτιών της κοινότητας, οι 

μαθητές/μαθήτριες συζητούν τα κοινά τους χαρακτηριστικά και προβληματίζονται σε 



σχέση με τη βιοκλιματική αυτών, καθώς επίσης συζητούν  τις επιδράσεις του 

πολιτισμού μας, της ιστορίας μας και του περιβάλλοντος μας στη διαμόρφωση της 

συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής.  

 

 

12:30-13:30  

Επιστροφή στο Κέντρο και αναφορά στις διαφορές που παρουσιάζουν τα σπίτια της 

κοινότητας του Πεδουλά σε σχέση με τα σπίτια της δικής τους κοινότητας ή περιοχής. 

Συζητούνται οι λόγοι για τους οποίους παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις στην 

αρχιτεκτονική των σπιτιών κάθε κοινότητας/περιοχής.  

Αναχώρηση και επιστροφή στο σχολείο.  

 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

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

16:00μμ) για ανάπτυξη του συγκεκριμένου θέματος, οι μαθητές/μαθήτριες συνεχίζουν 

το πρόγραμμα με ανατροφοδοτικού τύπου δραστηριότητες όπως: α) δημιουργία 

μακέτας ενός σπιτιού της κοινότητας του Πεδουλά. Δίνεται σημασία στα στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Επίσης, οι μαθητές/μαθήτριες 

καλούνται να ζωγραφίσουν το δικό τους σπίτι προσθέτοντας στοιχεία από τα σπίτια 

που έχουν παρατηρήσει στην κοινότητα και αιτιολογούν, γιατί πρόσθεσαν τα 

συγκεκριμένα στοιχεία. Αναφορά στην αναγκαιότητα δημιουργίας βιοκλιματικών 

σπιτιών στην Κύπρο και παγκόσμια.  

β) διεξαγωγή πειραμάτων σχετικών με τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και συζήτηση 

σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας.  

 

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 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 και βιντεοκάμερα, 

για βιντεοσκόπηση των δραστηριοτήτων και δρώμενων στην κοινότητα και στα 

σπίτια.  

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

την εφαρμογή των προγραμμάτων παρέχεται από το Κέντρο.  

 

 

 

 

 


