
 

 

 

 
1ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ 

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Θεματική Ενότητα Προγράμματα Εκπαιδευτική Βαθμίδα 2Πεδία - Παρατηρήσεις - Σημειώσεις 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 
ΑΣΧΟΛΙΕΣ, 
ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

Σε μία ρώγα από σταφύλι! 

Γνωριμία με τα παραδοσιακά προϊόντα 
του αμπελιού 

Προδημοτική, Δημοτική 
(Α΄ – Γ΄)  

Πεδία: Αμπελώνας και Εργαστήριο παρασκευής 
αμπελουργικών προϊόντων  

Το πρόγραμμα προσφέρεται διαμορφωμένο σύμφωνα με το 
υγειονομικό πρωτόκολλο των ΚΠΕ. 

Η χρονική περίοδος Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου και Μαΐου – 
Ιουνίου ενδείκνυται για τη διεξαγωγή του προγράμματος. 

Αμπέλι μου πλατύφυλλο: 

Γνωριμία με το παραδοσιακό 
επάγγελμα του/της αμπελουργού 

Προδημοτική, Δημοτική 
(Α΄ – Γ΄) 

Πεδία: Αμπελώνας και Αμπελουργικό μουσείο  

Το πρόγραμμα προσφέρεται διαμορφωμένο σύμφωνα με το 
υγειονομικό πρωτόκολλο των ΚΠΕ. 

Η χρονική περίοδος Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου και Μαΐου – 
Ιουνίου ενδείκνυται για τη διεξαγωγή του προγράμματος. 

Αμπελοϊστορίες αιώνων… 

Γνωριμία με το αμπέλι και τα 
παραδοσιακά αμπελουργικά προϊόντα 

Δημοτική (Δ΄- Στ΄) Πεδία: Αμπελώνας, Εργαστήριο παρασκευής 
αμπελουργικών προϊόντων και Κοινότητα 

Το πρόγραμμα προσφέρεται διαμορφωμένο σύμφωνα με το 
υγειονομικό πρωτόκολλο των ΚΠΕ. 

Η χρονική περίοδος Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου και Μαΐου – 
Ιουνίου ενδείκνυται για τη διεξαγωγή του προγράμματος. 

Οινοϊστορίες αιώνων… 

Γνωριμία με το αμπέλι και το κρασί 

Δημοτική (Δ΄- Στ΄) Πεδία: Αμπελώνας και Οινοποιείο 

Το πρόγραμμα προσφέρεται διαμορφωμένο σύμφωνα με το 
υγειονομικό πρωτόκολλο των ΚΠΕ. 

 
1Όλα τα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα για κάθε Κέντρο του Δικτύου, παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Μονάδας ΕΠΑΑ 
https://mepaa.moec.gov.cy/index.php/el/,  την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το περιεχόμενο του κάθε προγράμματος.  
2 Ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέγεται και με βάση το περιεχόμενό του οι δραστηριότητες στο πεδίο διαφοροποιούνται.  

 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ 

  

  

https://mepaa.moec.gov.cy/index.php/el/


Η χρονική περίοδος Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου και Μαΐου – 
Ιουνίου ενδείκνυται για τη διεξαγωγή του προγράμματος. 

Κουμανταρία: «Ο βασιλέας των 
κρασιών και το κρασί των 

βασιλιάδων» 

Η ανάδειξη του λιαστού οίνου σε 
κυπριακό θησαυρό ΟΕΟΠ 

Δημοτική (Δ΄- Στ΄) Πεδία: Αμπελώνας και Οινοποιείο σε κουμανταροχώρι 

Το πρόγραμμα προσφέρεται διαμορφωμένο σύμφωνα με το 
υγειονομικό πρωτόκολλο των ΚΠΕ. 

 

Μια γουλιά κρασί! 

Η ανάδειξη της παράδοσης και του 
πολιτισμού μέσα από τον οίνο 

Δημοτική (Δ΄- Στ΄) Πεδία: Αμπελώνας και Οινοποιείο  

Το πρόγραμμα προσφέρεται διαμορφωμένο σύμφωνα με το 
υγειονομικό πρωτόκολλο των ΚΠΕ. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Από το στάρι στο ψωμί: 

Ένα σποράκι ταξιδεύει κάτι ωραίο 
μαγειρεύει! 

Προδημοτική, Δημοτική 
(Α΄ – Γ΄) 

Πεδία: Εργαστήριο παρασκευής αρκατένων  

Το πρόγραμμα προσφέρεται διαμορφωμένο σύμφωνα με το 
υγειονομικό πρωτόκολλο των ΚΠΕ. 

Κτίζοντας εν ξηρώ: 

Οι ξερολιθιές ως στοιχεία πολιτισμού 
και αειφορικής διαχείρισης 

Δημοτική (Δ΄- Στ΄) Πεδία: Ξερολιθική κατασκευή στην κοινότητα 

Το πρόγραμμα προσφέρεται διαμορφωμένο σύμφωνα με το 
υγειονομικό πρωτόκολλο των ΚΠΕ. 

Καλντερίμια και χαγιάτια, 
αρχοντόσπιτα παλάτια: 

Σεργιάνι στον χρόνο μέσα από τον 
παραδοσιακό οικισμό της κοινότητας 

Κοιλανίου 

Δημοτική (Δ΄- Στ΄) Πεδία: Παραδοσιακή κατοικία και Κοινότητα  

Το πρόγραμμα προσφέρεται διαμορφωμένο σύμφωνα με το 
υγειονομικό πρωτόκολλο των ΚΠΕ. 

 

  

 

 


