
Ανεβαίνοντας στη «Μούττη της Σαλαμιούς» 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται για τους/τις μαθητές/μαθήτριες Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (Δ΄-Στ΄).  

 

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

 

Σημείωση 1:  

Το πρόγραμμα που παρουσιάζεται πιο κάτω εκτείνεται μέχρι τις 13:30. Σε περίπτωση 

που η ομάδα επιθυμεί την επέκτασή του μέχρι τις 16:00, τότε αυτό μπορεί να 

επεκταθεί με επιπλέον ανατροφοδοτικές δραστηριότητες, μετά από συνεννόηση των 

συνοδών εκπαιδευτικών, γυναικών και ανδρών, με το προσωπικό του Κέντρου.  

 

Σημείωση 2: 

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 τη φιλοσοφία και το σκεπτικό κατασκευής  μονοπατιών μελέτης της 

φύσης. 

• Γνωρίσουν μέσα από επιτόπιες διερευνήσεις την κυπριακή χλωρίδα και πανίδα. 

• Γνωρίσουν έννοιες όπως αρωματικό είδος, εδώδιμο είδος, φαρμακευτικό είδος, 

ενδημικό είδος, προστατευόμενο είδος, παραδοσιακή καλλιέργεια, αναβλάστηση 

κ.λπ. 

• Κατηγοριοποιούν τη χλωρίδα και την πανίδα βάσει διαφόρων κριτηρίων. 

• Προσανατολιστούν στο χώρο και να αναγνωρίσουν σημαντικά σημεία στην 

οροσειρά του Τροόδους και στα γύρω βουνά με τη βοήθεια χάρτη και πυξίδας. 

• Αντιληφθούν τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από μια πυρκαγιά και τη 

φυσική διαδοχή στα οικοσυστήματα. 

• Κατανοήσουν ότι η προστασία και η διατήρηση του περιβάλλοντος αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. 

• Συνειδητοποιήσουν την προσωπική και συλλογική ευθύνη όλων για την 

προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος του τόπου. 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

9:00 - 9:30     

Άφιξη-καλωσόρισμα και ξενάγηση στο Κέντρο 

 



9:30 – 10:00  

Εισαγωγή στο θέμα με σύντομη παρουσίαση και συζήτηση για το θεσμό των 

μονοπατιών μελέτης της φύσης στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 

 

10:00 – 12:15   

Μετάβαση στο μονοπάτι μελέτης της φύσης και ανάβαση στη «Μούττη της 

Σαλαμιούς» με παράλληλη μελέτη των ειδών χλωρίδας που αναγράφονται στις 

πινακίδες του Τμήματος Δασών. Παρατήρηση της φυσικής διαδοχής μετά από 

πυρκαγιά στη διαδρομή του μονοπατιού, όπως επίσης και παρατήρηση της πανίδας 

του μονοπατιού και συζήτηση για το γύπα, τις αιτίες μείωσης του πληθυσμού του και 

τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του. Προσανατολισμός στο χώρο με τη 

βοήθεια του χάρτη και της πυξίδας και αναγνώριση διαφόρων σημαντικών σημείων 

και κοινοτήτων της περιοχής, όπως φαίνονται από την κορυφή του μονοπατιού. 

Καταγραφή των ανθρώπινων παρεμβάσεων στο μονοπάτι και των επιπτώσεων τους 

στο περιβάλλον. 

 

12:30 – 13:00   

Επιστροφή στο Κέντρο και διεξαγωγή δραστηριοτήτων ανατροφοδότησης όπως: α) 

κατασκευή φωτογραφικού, λευκώματος με φυτά του μονοπατιού, β) κατασκευή    

αρωματολογίου του μονοπατιού, γ) ετοιμασία ενημερωτικού εντύπου με θέμα την 

προστασία της κυπριακής χλωρίδας, δ) κατασκευή μακέτας του δικού τους 

μονοπατιού.  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Στο απογευματινό πρόγραμμα οι μαθητές/μαθήτριες έχουν μεσημεριανό διάλειμμα. 

Για το σκοπό αυτό μπορούν να έχουν μαζί τους μεσημεριανό φαγητό ή μπορούν να 

κάνουν σχετικές διευθετήσεις σε συνεννόηση με το προσωπικό του Κέντρου για να 

γευματίσουν σε εστιατόριο του χωριού.  

Συστήνεται όπως οι μαθητές/μαθήτριες: 

• Έχουν φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα.  

• Έχουν μαζί τους κασετίνα στην οποία να υπάρχουν ψαλίδι, γόμα, μολύβια και 

χρώματα. 

• Φορούν αθλητικά παπούτσια και να είναι κατάλληλα  ντυμένοι/ντυμένες για 

εργασία στο πεδίο. 

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

για την εφαρμογή των προγραμμάτων, παρέχονται από το Κέντρο.  

• Οι εργασίες πεδίου διαφοροποιούνται ανάλογα με την εποχή επίσκεψης του 

σχολείου. 

 

 

 

 


