ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εισαγωγικό Σημείωμα
Το εκπαιδευτικό υλικό για γονείς και παιδιά «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», αποτελεί μια πρωτοβουλία της Μονάδας Εκπαίδευσης για
το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Υπουργείο
Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας) με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων
και στοχεύει στην παιδαγωγική υποστήριξη των γονέων και των παιδιών, ιδιαίτερα των μικρών
ηλικιών, κατά την περίοδο της παραμονής μας στο σπίτι, για την αντιμετώπιση της διασποράς του
COVID-19, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αυτοπροστασία μας και την προστασία των
δικών μας ανθρώπων.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να στηρίξουμε τους γονείς, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη
συγκυρία, η Μονάδα ΕΠΑΑ, προσπάθησε να συγκεντρώσει υλικό από διάφορες πηγές και να το
οργανώσει με τρόπο απλό, ώστε ο κάθε γονέας να μπορεί να το αξιοποιήσει στο σπίτι,
δημιουργικά και παραγωγικά. Το υλικό απευθύνεται στους γονείς και στα παιδιά των ηλικιών 4-11
χρονών και αφορά α) στην Προδημοτική Εκπαίδευση και στον κατώτερο κύκλο της Δημοτικής
Εκπαίδευσης και β) στη Δημοτική Εκπαίδευση γενικότερα. Δεδομένου ότι είναι εύχρηστο υλικό
μπορεί να αξιοποιηθεί από τον καθένα μας ποικιλοτρόπως.
Το υλικό χωρίζεται σε πέντε (πέντε) βασικές κατηγορίες που αφορούν σε: α) απλές
κατασκευές με θέμα το περιβάλλον, β) απλά πειράματα σχετικά με το περιβάλλον, γ) ευχάριστες
παιδαγωγικές δραστηριότητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα, δ) διαδραστικά παιχνίδια με
περιβαλλοντικό περιεχόμενο, ε) ηλεκτρονικά περιβαλλοντικά παραμύθια (e-books). Το υλικό είναι
διαφορετικού βαθμού δυσκολίας και ο κάθε γονέας μπορεί να επιλέξει τις δραστηριότητες, με
βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών του/τους και τις ειδικές συνθήκες της οικίας τους.
Τα προτεινόμενα υλικά και μέσα, είναι απλά ενδεικτικά. Μπορείτε μαζί με τα παιδιά σας
να χρησιμοποιήσετε όποια άλλα υλικά και μέσα εσείς θέλετε ή έχετε στο σπίτι σας.
Δημιουργικότητα και φαντασία χρειάζεται όπως επίσης διάθεση και αυτενέργεια!!!
Η κατάσταση που ο πλανήτης βιώνει συλλογικά και η κάθε χώρα ξεχωριστά είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την περιβαλλοντική κρίση και το δικαίωμα του καθενός μας να έχει ποιότητα
ζωής. Η ποιότητα ζωής μπορεί να διασφαλισθεί μόνο αν αντιληφθούμε, εκτιμήσουμε και
σεβαστούμε τη ζωή μας σε σχέση με τη ζωή των άλλων και σε συνάρτηση με τη διασφάλιση της
αειφόρου ανάπτυξης.
Στη βάση της πιο πάνω συλλογιστικής όλοι μας έχουμε ακόμη ένα λόγο παραπάνω να
αξιοποιήσουμε τον χρόνο του αυτοπεριορισμού μας εποικοδομητικά, ελπίζοντας ότι μέσα από
αυτή την πρωτοβουλία μπορούμε να συμβάλουμε στην γενικότερη προσπάθεια για τη διασφάλιση
της δημόσιας υγείας.
«Η καλή υγεία και ευημερία των πολιτών» ως ο στόχος (3), των στόχων της αειφόρου
ανάπτυξης 2030 της Παγκόσμιας Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών, είναι θέμα κοινωνικής,
συλλογικής και ατομικής ευθύνης. Αυτή είναι και η πρόκληση που ο καθένας από εμάς καλείται να
αντιμετωπίσει και να διαχειρισθεί. Μένουμε λοιπόν σπίτι και αξιοποιούμε τον χρόνο μας
δημιουργικά, παιδαγωγικά ευχάριστα μαθαίνοντας και δημιουργώντας για το περιβάλλον.
Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Υπουργείο Παιδείας, Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
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Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση
και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ηλεκτρονικά παραμύθια και βιβλία

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών.
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας

Τίτλος

«Το δέντρο είναι που βλέπει»

Σύνδεσμος

https://www.openbook.gr/to-dentro-einai-poy-vlepei/

Πηγή

Ανοικτή Βιβλιοθήκη

Γλώσσα

Ελληνικά

Ηλικία

4-6

Περιγραφή

Στη χώρα της σιωπής, το φως, ο αέρας και η ζωή έφυγαν κυνηγημένοι.
Κάποιος κλαίει. Τα δάκρυά του, μικρές σταγόνες βροχής, μαλακώνουν την
καρδιά της γης και φέρνουν πίσω τον αέρα. Υπάρχει ελπίδα; Ένα δεντράκι
τρυφερό και μόνο παρακαλάει. Είναι το δέντρο που βλέπει.

Τίτλος

«Ο Φειδίας στην Εγνατία οδό: Μια οικολογική ιστορία για παιδιά και όχι
μόνο…»

Σύνδεσμος

https://www.openbook.gr/o-feidias-stin-egnatia-odo/

Πηγή

Ανοικτή Βιβλιοθήκη

Γλώσσα

Ελληνικά

Ηλικία

4-6

Περιγραφή

Μία ιστορία για τον Φειδία, ένα μικρό φιδάκι που ξεκίνησε το μεγάλο του
ταξίδι από τη Ρώμη στην Ελλάδα με στόχο να φέρει ένα άγαλμα στον
αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Ο μικρός Φειδίας αντιμετωπίζει
διάφορες δυσκολίες στο ταξίδι του, κυρίως λόγω της ανθρώπινης
παρέμβασης στο περιβάλλον…

Τίτλος

«Τα όνειρα των σκουπιδιών»

Σύνδεσμος

https://www.openbook.gr/ta-oneira-twn-skoupidiwn/

Πηγή

Ανοικτή Βιβλιοθήκη

Γλώσσα

Ελληνικά

Ηλικία

4-6

Περιγραφή

Βλέπουν τα σκουπίδια όνειρα; Ο Γυαλένιος, η εφημεριδούλα, οι φιάλες, οι
κούτες, κάνουν γιορτή. Το όνειρο αρχίζει.
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Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση
και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ηλεκτρονικά παραμύθια και βιβλία

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών.
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας

Τίτλος

«Μην κλαις τενεκεδούλα»

Σύνδεσμος

https://www.openbook.gr/min-klais-tenekedoula/

Πηγή

Ανοικτή Βιβλιοθήκη

Γλώσσα

Ελληνικά

Ηλικία

4-6

Περιγραφή

Ούτε τα τενεκεδάκια μπορούν να ζήσουν μόνα! Η τενεκεδούλα θα βρει
καινούρια παρέα και ένας νέος κύκλος ζωής ξεκινά!

Τίτλος

«Ένα παράξενο ταξίδι!»

Σύνδεσμος

https://www.openbook.gr/ena-paraxeno-taxidi/

Πηγή

Ανοικτή Βιβλιοθήκη

Γλώσσα

Ελληνικά

Ηλικία

4-6

Περιγραφή

Ο Ηρακλής (ο τζίτζικας) και ο Ζώης (ο σκίουρος) θέλουνε να πάνε στο
Μίτσου- Πίτσου.
Αρμενίζουν μέσα στις ομορφιές της θάλασσας και στα σκουπίδια των
ανθρώπων.

Τίτλος

«Ο Φριχ σκουπιδοαρρώστησε»

Σύνδεσμος

https://www.openbook.gr/o-frich-skoupidoarrwstise/

Πηγή

Ανοικτή Βιβλιοθήκη

Γλώσσα

Ελληνικά

Ηλικία

4-6

Περιγραφή

Ο Φριχ ένα σκουλήκι και η σύντροφός του η Ροδούλα, μια
ντοματοκονσερβούλα, αρρώστησαν βαριά εξαιτίας των σκουπιδιών της
χωματερής. Μετά από παρέμβαση του Δήμου η χωματερή κλείνει και όλοι
αρχίζουν να κάνουν ανακύκλωση, μειώνοντας τα σκουπίδια.
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Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση
και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ηλεκτρονικά παραμύθια και βιβλία

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών.
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Τίτλος

«Μυστικά για το περιβάλλον που πρέπει να τα μάθει όλος ο κόσμος»

Σύνδεσμος

https://www.openbook.gr/mystika-gia-to-perivallon-pou-prepei-na-tamathei-olos-o-kosmos/

Πηγή

Ανοικτή Βιβλιοθήκη

Γλώσσα

Ελληνικά

Ηλικία

4-6

Περιγραφή

Ο ήλιος ανατέλλει στο σκουπιδαριό της Μερλινούπολης. Ακούγεται ένας
µικρός θόρυβος. Η Λίλα, η αλεπού, ανοίγει τ΄ αυτιά της. Προσπαθεί να
καταλάβει. Όχι, δεν είναι ο θόρυβος ενός πουλιού. Ο θόρυβος
ξανακούγεται. Βγαίνει από εκείνο εκεί το έπιπλο. Η Λίλα πλησιάζει. Η
πόρτα του επίπλου είναι µισάνοιχτη. Από το έπιπλο βγαίνει ένα µικρό
παπουτσάκι. Η Λίλα φοβάται. Μετά, ένα πόδι. Η Λίλα αναρωτιέται. Το
µικρό πόδι γίνεται ένα παιδάκι. Oooo… Σιγά-σιγά, η Λίλα πλησιάζει.

Τίτλος

«Μαζί!»

Σύνδεσμος

https://www.openbook.gr/mazi/

Πηγή

Ανοικτή Βιβλιοθήκη

Γλώσσα

Ελληνικά

Ηλικία

4-6

Περιγραφή

Ο ήλιος λάμπει με τις λαμπερότερες ακτίνες του, ενώ ο ουρανός έχει
φορέσει τη γαλανότερη φορεσιά του. Στον περίπατό τους, ο Θωμάς και η
Λίλα ακολουθούν την όχθη του ποταμού. Η Λίλα η αλεπού, χοροπηδάει
δεξιά και αριστερά. Βγάζει χαρούμενες φωνίτσες. Δείχνει να λέει στον
Θωμά «Άντε, έλα, ας παίξουμε κρυφτούλι!». Ξαφνικά, όμως, οι φίλοι μας
στέκονται απότομα. Ένας παράξενος ελαφρύς θόρυβος αποσπά την
προσοχή τους.
– Κλανγκ! Κλανγκ! Κλανγκ!.
Η Λίλα ξαφνιάστηκε, και αμέσως βρήκε κάπου να κρυφτεί.
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Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση
και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ηλεκτρονικά παραμύθια και βιβλία

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών.
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Τίτλος

«52 βήματα για μια πιο ‘πράσινη’ πόλη»

Σύνδεσμος

https://www.openbook.gr/52-vimata-gia-mia-pio-prasini-poli/

Πηγή

Ανοικτή Βιβλιοθήκη

Γλώσσα

Ελληνικά

Ηλικία

4-6

Περιγραφή

Ελπίζω οι συμβουλές που ακολουθούν να σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε
αυτόν τον θησαυρό. Υπάρχει κάτι για τον καθένα, από το να τρώμε τοπικά
προϊόντα, όταν είναι η εποχή τους, μέχρι το να μαθαίνουμε περισσότερα
για τον κόσμο γύρω μας και να βοηθάμε τη φύση να “ανακυκλώνει”.
Κάτι για τον καθένα, κάτι που ο καθένας από μας μπορεί να κάνει.
Απόδειξη ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, όπου και αν
ζούμε. Ελπίζω να μπορέσετε να τα κάνετε πράξη. Η φύση θα σας
ευγνωμονεί για αυτό!

Τίτλος

«Η οδός Ανθούλας»

Σύνδεσμος

https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/odos-anthoulas-europa

Πηγή

Issuu

Γλώσσα

Ελληνικά

Ηλικία

4-6

Περιγραφή

Η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από το μεγάλο κυκλοφοριακό
φόρτο στις πόλεις και από τις επιζήμιες συνήθειες οδήγησης αποτελεί το
θέμα του εν λόγω βιβλίου. Η Ανθούλα και ο Τομ άθελά τους μπλέκουν σε
μια περιπέτεια στην επικίνδυνη και συνωστισμένη οδό Μπελάδων και έτσι
μαθαίνουν για τους κινδύνους που κρύβει η οδική κυκλοφορία για το
περιβάλλον και την προσωπική τους ασφάλεια.
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Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση
και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ηλεκτρονικά παραμύθια και βιβλία

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών.
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας

Τίτλος

«Ποιος άλλος μένει εδώ;»

Σύνδεσμος

https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/poios-allos-menei-edo-kpe-kastoria

Πηγή

Issuu

Γλώσσα

Ελληνικά

Ηλικία

4-6

Περιγραφή

Ένα παραμύθι για τον σκίουρο και τους συγκάτοικούς του στο δέντρο, από
το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς. Ένα παραμύθι που
αναδεικνύει τις σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης που
συνδέουν όλους τους «κατοίκους» ενός δέντρου, και σε προβολή, όλους
τους κατοίκους του, «δέντρου της Γης».

Τίτλος

Η λίμνη μας κινδυνεύει! (ebook & audiobook)

Σύνδεσμος

https://www.ebooks4greeks.gr/h-limnh-mas-kindyneyei

Πηγή

Ελεύθερη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη eBooks4Greeks.gr

Γλώσσα

Ελληνικά

Ηλικία

4-6

Περιγραφή

Στη λίμνη τίποτα δεν φαινόταν να χαλάει την ευτυχία των κατοίκων της. Ο
Φούσκας και τα υπόλοιπα ψαράκια κολυμπούσαν αμέριμνα και έπαιζαν
στα γαλάζια νερά της. Τι γίνεται όμως όταν οι άνθρωποι δεν σέβονται το
περιβάλλον κι ένα σωρό προβλήματα εμφανίζονται;
Συνοδεύεται από δραστηριότητες και συμβουλές για την προστασία του
περιβάλλοντος από τη συγγραφέα.
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Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση
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Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών.
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας

Τίτλος

Η Μυρσίνη και η ροδιά η ευλογημένη (ebook & audiobook)

Σύνδεσμος

https://www.ebooks4greeks.gr/h-myrsinh-kai-h-rodia-h-eyloghmenh

Πηγή

Ελεύθερη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη eBooks4Greeks.gr

Γλώσσα

Ελληνικά

Ηλικία

4-6

Περιγραφή

Το όμορφο χωριό, στολιδάκι κάτω από το χαμόγελο του Ήλιου, έδινε ζωή
στους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους, μέχρι που ένας ανυπέρβλητος
εχθρός ξεχύθηκε κατακόκκινος από θυμό και ζήλια και κατέστρεψε όλη
αυτή την ομορφιά. Τι κατέστρεψε τελικά; Η Μυρσίνη, η ροδιά και το
καναρινάκι τι απέγιναν;

Τίτλος

Ένα λιοντάρι με πυρετό μαθαίνει να μην είναι κακό (ebook & audiobook)

Σύνδεσμος

https://www.ebooks4greeks.gr/ena-liontari-me-pyreto-mathainei-na-mhneinai-kako

Πηγή

Ελεύθερη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη eBooks4Greeks.gr

Γλώσσα

Ελληνικά

Ηλικία

4-6

Περιγραφή

Τι γίνεται όταν ένα μικροσκοπικό περιπλανώμενο κουνούπι μεταφέρει το
συνάχι του στον –μέχρι εκείνη τη στιγμή- ακλόνητο βασιλιά των ζώων;
Ένας απλός πυρετός θα οδηγήσει το αγέρωχο λιοντάρι σε μία από τις
βασικές αρχές της ζωής: η αγάπη και ο σεβασμός είναι αδύνατο να
συνυπάρξουν με τον φόβο…
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Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση
και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ηλεκτρονικά παραμύθια και βιβλία

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών.
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας

Τίτλος

Ο Ηλίας στο χωριό του μπαρμπα-€υρούλη (ebook & audiobook)

Σύνδεσμος

https://www.ebooks4greeks.gr/o-hlias-sto-xwrio-tou-mparmpa-eyroulh

Πηγή

Ελεύθερη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη eBooks4Greeks.gr

Γλώσσα

Ελληνικά

Ηλικία

4-6

Περιγραφή

Μέσα από το παραμύθι τα παιδιά θα μάθουν την αξία που έχουν τα
χρήματα, ειδικά σε δύσκολες οικονομικές περιόδους. Θα κατανοήσουν
πως η υπερκατανάλωση δεν ταιριάζει στις εποχές που διανύουμε. Θα
μάθουν πως για να αποκτήσεις κάτι, πρέπει να αφιερώσεις χρόνο και
κόπο. Τα χρήματα δεν είναι για να τα ξοδεύουμε αλόγιστα αλλά πρέπει
να τα αποταμιεύουμε και να τα χρησιμοποιούμε για να αποκτάμε μόνο
ό,τι χρειαζόμαστε.

Τίτλος

Απεργία στον κύκλο του νερού

Σύνδεσμος

https://issuu.com/kpe-kalamatas/docs/apergia

Πηγή

ΚΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Γλώσσα

Ελληνικά

Ηλικία

4-6

Περιγραφή

Οι σταγόνες του νερού παρουσιάζουν το ταξίδι τους μέσα στον κύκλο του
νερού. Απεργούν όταν το νερό ρυπαίνεται από τα λύματα των πόλεων και
των εργοστασίων και προτείνουν λύσεις καθαρισμού του νερού.

Τίτλος

Όμορφα που είναι τα χελιδόνια!

Σύνδεσμος

https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/omorfa-pou-einia-ta-xelidonia

Πηγή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γλώσσα

Ελληνικά

Ηλικία

4-6

Περιγραφή

Τα χελιδόνια κατά τη μετανάστευσή τους αντιμετωπίζουν προβλήματα
επιβίωσης λόγω της καταστροφής του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο.
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Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση
και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ηλεκτρονικά παραμύθια και βιβλία

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών.
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας

Τίτλος

Παραμύθι «Η λίμνη»

Σύνδεσμος

http://www.moec.gov.cy/dkpe/chrisimo_yliko/ekpaideftiki_valitsa_orokli
ni/paramythi_limni_oroklinis.pdf

Πηγή

Εκπαιδευτικό υλικό – Πρόγραμμα Life Oroklini
Συγγραφέας: Μαρίνα Μιχαηλίδου Καδή

Γλώσσα

Ελληνικά

Θέμα

Η σημασία, οι απειλές που αντιμετωπίζει ο υγροβιότοπος της λίμνης
Ορόκλινης και η ανάγκη προστασίας του.

Ηλικία

4-6

Προτεινόμενη
χρήση

Μπορείτε, αφού διαβάσετε το παραμύθι, να συζητήσετε για την πλοκή
του παραμυθιού, τους ήρωες και να συμπληρώσετε σχετικές
δραστηριότητες που βρίσκονται στο βιβλίο «Λίμνη Ορόκλινης:
Εκπαιδευτικές Προτάσεις για τη Δημοτική Εκπαίδευση», σελ. 117-130.
http://www.moec.gov.cy/dkpe/chrisimo_yliko/ekpaideftiki_valitsa_orokli
ni/ekpaideftikes_protaseis_limni_oroklinis.pdf
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