
Τρόοδος και Πολιτιστική Παράδοση 

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 πολιτιστική παράδοση των χωριών του Τροόδους, 

 να ενημερωθούν για την ύπαρξη μύθων, θρύλων, παραδόσεων της περιοχής που 

σχετίζονται με τα φυσικά στοιχεία της περιοχής του Τροόδους, 

 να εκτιμήσουν τον ρόλο των γηγενών πληθυσμών στην καταγραφή και 

διάσωση του πολιτισμού μας, 

 να συνδέσουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του Τροόδους με τα πολιτιστικά 

στοιχεία της περιοχής και να κατανοήσουν τη σημασία τους  στη διαμόρφωση 

των παραδόσεων, της κουλτούρας και του τρόπου ζωής των κατοίκων στα 

ορεινά χωριά, 

 να συνειδητοποιήσουν την αξία της άγραφης τοπικής γνώσης στη διατήρηση 

του περιβάλλοντος μιας περιοχής (κοινωνικό, πολιτιστικό, φυσικό), 

 να εισαχθούν στις τεχνικές συλλογής δεδομένων μέσω της παρατήρησης και 

της διεξαγωγής συνεντεύξεων, καθώς επίσης και της ανάλυσης αυτών και 

διατύπωσης συμπερασμάτων, 

 να αναπτύξουν στάσεις σεβασμού και εκτίμησης για την πολιτιστική μας 

κληρονομιά. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

9:00-9:30       

Άφιξη-καλωσόρισμα και ξενάγηση στο Κέντρο. 

 

9:30-11:00  

Προβολή βιντεοταινιών ή διαφανειών σχετικά με πολιτιστική και ιστορική παράδοση 

των χωριών / περιοχών του Τροόδους. 

 



Ενημέρωση σχετικά με διάφορες παραδόσεις και μύθους που υπάρχουν για τα δάση 

της περιοχής ή για τα δασικά δέντρα (εργασία των μαθητών/μαθητριών με 

συγκεκριμένα φύλλα εργασίας). 

 

Συζήτηση με τους/τις μαθητές/μαθήτριες για τη διαχρονική αξία του δάσους στην 

κάλυψη των βασικών αναγκών των τοπικών πληθυσμών, όπως επίσης και την 

αξιοποίηση των προϊόντων του στην καθημερινή τους ζωή.  

 

11:00-12:00:  Επίσκεψη στο δάσος. 

Οι μαθητές/μαθήτριες, χωρισμένοι σε ομάδες, επισκέπτονται μια δασική περιοχή που 

βρίσκεται κοντά στην κοινότητα και συλλέγουν κλαδιά, καρπούς, λουλούδια, φύλλα, 

ορισμένα βότανα κ.λπ. 

 

12:00-13:00: Μελέτη πεδίου στο χωρίο.  

Οι μαθητές/μαθήτριες, χωρισμένοι σε ομάδες, επισκέπτονται την κοινότητα και 

συνομιλούν με ντόπιους/ντόπιες. Τους δείχνουν τα ευρήματά τους και, στη συνέχεια, 

καταγράφουν όποιες πληροφορίες τους δοθούν σχετικά με το δάσος, τη λαϊκή 

παράδοση, την καθημερινότητα και τις συνήθειες των κατοίκων. Οι 

μαθητές/μαθήτριες, με συγκεκριμένα φύλλα εργασίας, θα συγκεντρώσουν από τους/τις 

κατοίκους πληροφορίες σε σχέση με τις παραδόσεις (μύθους, θρύλους, έθιμα, 

εδέσματα, παραδοσιακά παιχνίδια)  και τη σχέση  που έχουν με το περιβάλλον της 

περιοχής. 

 

13:00-13:30: Επιστροφή στο Κέντρο. Σύνοψη των αποτελεσμάτων από τη μελέτη 

πεδίου στο χωρίο, 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, 

όπως: α) καταγραφή των φυτών που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή και με 

ποιο τρόπο, β) συγκέντρωση των θρύλων, μύθων, ιστοριών που υπάρχουν στην περιοχή 

σχετικά με το δάσος και τα άλλα φυσικά στοιχεία της περιοχής κ.λπ. 

 

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 τα δάσος. 

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

  Φορούν αθλητικά παπούτσια και  είναι κατάλληλα ντυμένοι/ντυμένες για 

εξόρμηση στο δάσος. 

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

για ηχογράφηση των συνεντεύξεων με τους 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. 

 


