
ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 

Όνομα Εκπαιδευτικού:  Θεοδοσία Βασιλείου  

Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού 

Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη 

πρωτοβουλιών και συμμετοχή σε δράσεις για την προστασία των δασών 

 Τάξη: Ε-Στ 

Χρονική διάρκεια μαθήματος: 4Χ40΄ (Αναζήτηση πληροφοριών και συμπλήρωση των 

εργασιών που ανατίθενται σε κάθε ομάδα. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους θα γίνει 

σε μια συγκέντρωση σε όλα τα παιδιά του σχολείου) 

Μάθημα- Μαθήματα  στο οποίο εφαρμόστηκε: Π.Ε.Ε.Α, Σχεδιασμός και Τεχνολογία  

Ενότητα- ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Δάσος – Βιοποικιλότητα   

Πυρηνικές έννοιες: Δάσος, βιοπικοιλότητα, πανίδα, χλωρίδα, ενδημικά είδη, πυρκαγιές, 

υπερβόσκηση, αύξηση καλλιεργίσιμης γης, υλοτομική υπερεκμετάλευση, όξινη βροχή, 

καύσωνας, ξηρασία, παγετοί, δυνατοί άνεμοι, λαθροκυνήγι  

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  

 Συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών, παραγωγικών και κοινωνικο-πολιτιστικών 

λειτουργιών του δάσους   

 Υιοθέτηση δράσεων στην καθημερινή ζωή που θα βοηθούν στη μείωση των 

καταστροφών στους δασικούς χώρους. Οι μαθητές προτείνουν λύσεις (καλλιέργεια 

κριτικής σκέψης).  

 Ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 

 Συνειδητοποίηση της ανάγκης για αειφόρο διαχείριση των δασών 

 Διερεύνηση των συνεπειών της καταστροφής των δασών στη ζωή μας   

 Συνειδητοποίηση της ανάγκης για θετικές ανθρώπινες παρεμβάσεις στα δάση  

 Συσχέτιση των ανθρώπινων καταστροφών των δασών με την απώλεια της 

βιοποικιλότητας 

 



Σκοπός: Οι μαθητές να αντιληφθούν τη σημαντικότητα των δασών στη ζωή μας και να 

δράσουν ατομικά και συλλογικά βελτιώνοντας με απλά μέτρα την ποιότητα ζωής τους στο 

περιβάλλον το οποίο ζουν.  

Επιμέρους στόχοι: Οι μαθητές να:  

 αναγνωρίσουν μέσα από φωτογραφικό υλικό τις καταστροφές που προκαλούνται στα 

δάση 

 αναφέρουν το ρόλο του δάσους και να αξιολογούν τη χρησιμότητα του στη ζωή μας   

 καταγράψουν τους κινδύνους που διατρέχουν τα δάση  

 συνδέσουν τις καταστροφές στο δάσος με τους κινδύνους που απειλούν τη 

βιοποικιλότητα  

 συνειδητοποιήσουν την ευθύνη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων για τις 

καταστροφές των δασών  

 καταγράψουν μέτρα που μπορεί να  ληφθούν ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο 

αυτό 

 συνειδητοποιήσουν την προσωπική τους ευθύνη για την προστασία των δασών και 

την αειφόρο διαχειρησή του 

 βοηθήσουν τους συμμαθητές τους να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση και να 

ευαισθητοποιηθούν στα θέματα προστασίας των δασών  

 γνωρίσουν και να μαζέψουν φωτογραφικό υλικό για τα μεγαλύτερα δάση της Κύπρου 

και να το παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους   

Διδακτικές Τεχνικές: ιστοεξερεύνηση, κατασκευή εννοιολογικού χάρτη. 

Μέσα/ Υλικά που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση του μαθήματος: χρήση Η/Υ 

(ιστοεξερεύνηση, χρήση του λογισμικού Inspiration για δημιουργία εννοιολογικού χαρτη, 

δημιουργία παρουσίασης στο power point), πίνακας, τετράδιο εργασιών μαθητών. 

Οργάνωση της τάξης: Οι μαθητές εργάζονται σε 4 ομάδες των 5 μαθητών  

Πεδία μελέτης: σχολική αίθουσα 

Φορείς που θα αξιοποιηθούν:  

Περιγραφή της πορείας εργασίας: 



 Αφόρμηση: Προβάλλονται φωτογραφίες από δάση τα οποία έχουν υποστεί διάφορες 

καταστροφές αλλά και αλώβητα δάση και οι μαθητές καλούνται να συγκρίνουν τις 

εικόνες που βλέπουν. Γίνεται συζήτηση και καταλήγουν στην αναγκαιότητα 

προστασίας των δασών. Αποφασίζεται να ξεκινήσουν οι ίδιοι μια εκστρατεία 

διαφώτισης των μαθητών του σχολείου τους και δημιουργία οικολογικής συνείδησης 

με σύνθημα «Σέβομαι και προστατεύω το δάσος».  

   

 Ανάπτυξη μαθήματος: Οι μαθητές χωρίζονται σε τεσσερίς ομάδες. Η πρώτη ομάδα 

αναλαμβάνει να διερευνήσει με τη βοήθεια πηγών του διαδικτύου τις ωφέλειες των 

δασών στη ζωή μας και να κατασκευάσει ένα εννοιολογικό χάρτη χρησιμοποιώντας 

το Inspiration. Η δεύτερη ομάδα έχει ως καθήκον να συγκρεντρώσει σε ένα σύντομο 

κείμενο τους κινδύνους που απειλούν τα δάση (ανθρωπογενείς και κλιματολογικοί 

παράγοντες). Η τρίτη ομάδα αναλαμβάνει να προτεινεί τρόπους προστασίας των 

δασών δημιουργόντας μια λίστα με κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε όταν 

βρισκόμαστε σε ένα δάσος. Η τέταρτη ομάδα θα συγκεντρώσει εικόνες από τα 

μεγαλύτερα δάση της Κύπρου (Δάσος Τροόδους, Δάσος Μαχαιρά, Δάσος 

Σταυροβουνίου, Δάσος Πάφου, Δάσος Ακάμα, Δάσος Κορμακίτη, Δάσος 

Πενταδακτύλου) και να δημιουργήσει μια παρουσίαση στο power point. 

       

 Κλείσιμο –Ανατροφοδότηση: Η κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της στη 

ολομέλεια της τάξης και όλοι μαζί καταλήγουν σε κάποια συνθήματα που θα 

χρησιμοποιήσουν για τις πινακίδες που θα κατασκευάσουν στο μάθημα του 

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας. Οι πινακίδες αυτές θα αξιοποιηθούν αρχικά για την 

εκστρατεία διαφώτισης των μαθητών του σχολείου τους και στη συνέχεια θα 

τοποθετήθουν στο δάσος της περιοχής τους.  

Αξιολόγηση του μαθήματος: Συντρέχουσα και ως τελική θεωρείται η εργασία κάθε ομάδας. 



ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 2 

Όνομα Εκπαιδευτικού:  Θεοδοσία Βασιλείου  

Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού 

 Τάξη: Ε-Στ 

Χρονική διάρκεια μαθήματος: 3Χ40΄ ( Στα 2Χ40΄ οι μαθητές αναφέρθηκαν στο μάθημα 

των Ελληνικών στα έθιμα του Πάσχα στα χωριά από τα οποία προέρχεται ο καθένας. Στο 

μάθημα της ΠΕΕΑ τα παιδιά ανέπτυξαν την επιχειρηματολογία τους για το έθιμο της 

λαμπρατζιάς που έρχεται ενάντια στην εκστρατεία της προστασίας των δασών που είχαν οι 

ίδιοι αρχίσει στο σχολείο τους) 

Μάθημα- Μαθήματα  στο οποίο εφαρμόστηκε: Π.Ε.Ε.Α, Γλώσσα και Πολιτισμός  

Ενότητα- ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Δάσος – Πολιτισμός    

Πυρηνικές έννοιες: Δάσος, βιοπικοιλότητα, πανίδα, χλωρίδα, ενδημικά είδη, υλοτομική 

υπερεκμετάλευση   

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:    

 Υιοθέτηση δράσεων στην καθημερινή ζωή που θα βοηθούν στη μείωση των 

καταστροφών εξ υπαιτιότητας των ανθρώπων στους δασικούς χώρους.  

 Ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 

 Συνειδητοποίηση της ανάγκης για αειφόρο διαχείριση των δασών  

 Συνειδητοποίηση της ανάγκης για θετικές ανθρώπινες παρεμβάσεις στα δάση  

 Συσχέτιση των ανθρώπινων ενεργειών με την απώλεια της βιοποικιλότητας 

 

Σκοπός: Οι μαθητές να αντιληφθούν τη σημαντικότητα των δασών στη ζωή μας και να 

συνειδητοποιήσουν ότι τα έθιμα μας δεν πρέπει να διατηρούνται εις βάρος του 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε.  

Επιμέρους στόχοι: Οι μαθητές να:  

 αναφέρουν το ρόλο του δάσους και να αξιολογούν τη χρησιμότητά του στη ζωή μας 

 ονομάζουν τις καταστροφές που προκαλούνται στα δάση από τη προσπάθεια των 

κατοίκων να διατηρήσουν και να ενισχύσουν το εθιμό της λαμπρατζιάς  



 κατανοήσουν την ανάγκη διατήρησης των εθίμων μας για τη διατήρηση της 

ταυτοτητάς μας με την προυπόθεση ότι αυτά δεν επηρεάζουν το περιβάλλον μέσα στο 

οποίο ζουμε      

 συνδέσουν τις καταστροφές στο δάσος που προκαλούνται από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες με τους κινδύνους που απειλούν τη βιοποικιλότητα   

 συνειδητοποιήσουν την προσωπική τους ευθύνη για την προστασία των δασών 

 δημιουργήσουν στο μάθημα των Ελληνικών ένα ενημερωτικό φυλλάδιο που θα δοθεί 

στα σπίτια της κοινότητας 

 βοηθήσουν την κοινότητά τους να αποκτήσει οικολογική συνείδηση και να 

ευαισθητοποιηθεί στα θέματα προστασίας των δασών  

Διδακτικές Τεχνικές: παιχνίδι αντιπαράθεσης  

Μέσα/ Υλικά που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση του μαθήματος: Η.Υ., πίνακας, 

τετράδιο εργασιών μαθητών. 

Οργάνωση της τάξης: Οι μαθητές αποτελούν μέλη του κοινοτικού συμβουλίου του χωριού 

τους και συνεδριάζουν  

Πεδία μελέτης: σχολική αίθουσα διαμορφωμένη σε αίθουσα κοινοτικού συμβουλίου  

Φορείς που θα αξιοποιηθούν: κοινοτάρχης του χωριού  

Περιγραφή της πορείας εργασίας: 

 Αφόρμηση: Μέσα από τη συζήτηση που είχαν οι μαθητές στο μάθημα των 

Ελληνικών για τα έθιμα του Πάσχα αναφέρθηκαν στο έθιμο της λαμπρατζιάς που 

αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικείμενο ανταγωνισμού ανάμεσα στις κοινότητες 

της γύρω περιοχής. Ως αποτέλεσμα αυτού τα δάση της γύρω περιοχής δεν μένουν 

ανεπηρέαστα από την προσπάθεια των κατοίκων του κάθε χωριού να δημιουργήσει 

τη μεγαλύτερη λαμπρατζιά. Με αφορμή τη συζήτηση αυτή δίνεται στα παιδιά το εξής 

σενάριο:  

«Είστε μέλη του κοινοτικού συμβουλίου του χωριού σας. Στη συνεδρία που 

κάνετε για τις εκδηλώσεις που θα οργανώσετε τις μέρες του Πάσχα στο χωριό, 

κάποιος από τα μέλη αναφέρει στους υπόλοιπους ότι στο δάσος της Αγίας 

Παρασκευής υπάρχει ενα μέρος που μπορούν να κόψουν δέντρα για να τα 

χρησιμοποιήσουν για τη δημιουργία της μεγαλύτερης λαμπρατζιάς.      



   

 Ανάπτυξη μαθήματος: Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα καλείται 

να υποστηρίξει την άποψη ότι προκειμένου να διατηρήσουν την παράδοση της 

μεγαλύτερης λαμπρατζιας που έχει εδώ και χρόνια το χωριό, θα πρέπει να κόψουν 

ακόμα και δέντρα από το δάσος. Η δεύτερη ομάδα υποστηρίζει ότι το έθιμο δεν 

πρέπει να γίνεται αφού συνήθως προκαλεί καταστροφές στα δάση του χωριού. Ένα 

από τα παιδιά της τάξης αναλαμβάνει το ρόλο του κοινοτάρχη-συντονιστή της 

συζήτησης. Οι μαθητές συζητούν στις ομάδες τους και καταγράφουν κάποια 

επιχειρήματα που θα μπορούσαν να προβάλουν για να υποστηρίξουν την αποψή τους. 

Έπειτα λαμβάνει χώρα η διαλογική αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο ομάδες.     

       

 Κλείσιμο –Ανατροφοδότηση: Οι μαθητές-σύνεδροι καταλήγουν στην απόφαση ότι 

τα έθιμα μας δεν πρέπει να εγκαταλείπονται αφού μας βοηθούν στη διατήρηση της 

ταυτοτητάς μας. Παρόλ’ αυτά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέπεται στους 

κατοίκους του χωριού να κόβουν ανεξέλεκτα δέντρα για να χρησιμοποιηθούν για τη 

δημιουργία της μεγαλύτερης λαμπρατζιάς. Μόνο τα δέντρα που υποδεικνύονται από 

το δασονομίο μπορούν να τύχουν τέτοιας αντιμετώπισης. Οι μαθητές αποφασίζουν να 

ετοιμάσουν στο μάθημα των Ελληνικών ένα ενημερωτικό φυλλάδιο που θα μοιραστεί 

στην κοινότητα.      

Αξιολόγηση του μαθήματος: Συντρέχουσα και ως τελική θεωρείται το ενημερωτικό 

φυλλάδιο που θα ετοιμάσουν οι μαθητές.  

. 



ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 3 

Όνομα Εκπαιδευτικού:  Θεοδοσία Βασιλείου  

Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού 

 Τάξη: Γ-Δ 

Χρονική διάρκεια μαθήματος: 2Χ40΄  

Μάθημα- Μαθήματα  στο οποίο εφαρμόστηκε: Αγωγή ζωής   

Ενότητα- ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Δάσος – Βιοποικιλότητα   

Πυρηνικές έννοιες: Δάσος, βιοπικοιλότητα, χλωρίδα, ενδημικά φυτά, πόες, χαμηλοί θάμνοι, 

ψηλοί θάμνοι, δέντρα  

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  

 Γνωριμία με το δάσος της περιοχής τους και τα είδη φυτών που συναντούνται στο 

υψόμετρο στο οποίο βρίσκονται. 

 Διευκρύνηση βασικών εννοιών όπως δασικό οικοσύστημα, χλωρίδα, ενδημικά φυτά, 

πόες, χαμηλοί θάμνοι, ψηλοί θάμνοι και δέντρα 

 Γνωριμία με τα είδη των δασικών δέντρων   

 Συνειδητοποιήση της σημασίας της προστασίας των δασών  

 Ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 

 

Σκοπός: Οι μαθητές να γνωρίσουν και να διαμορφώσουν θετικές στάσεις απέναντι στο 

δασικό περιβάλλον που περικλίει τα χωριά στα οποία ζούν  

Επιμέρους στόχοι: Οι μαθητές να:  

 δραστηριοποιηθούν σε επιλεγμένο χώρο του δάσους του Κακομάλλη   

 γνωρίσουν διάφορα ενδημικά φυτά της περιοχής με τη βοήθεια του δασονόμου και να 

τα χωρίσουν στις διάφορες κατηγορίες των ειδών βλάστησης  

 εξετάσουν τα χαρακτηριστικά του κυρίαρχου δέντρου της περιοχής  

 κάνουν τις παρατηρήσεις τους στο χώρο τον οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν   

 αξιοποιήσουν τις αισθήσεις τους για τη μελέτη του πεδίου που επιλέχθηκε  

 συνειδητοποιήσουν τη σημασία της προστασίας του δάσους 



Διδακτικές Τεχνικές:  Μελέτη πεδίου  

Μέσα/ Υλικά που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση του μαθήματος: Φύλλα εργασίας  

Οργάνωση της τάξης: Οι μαθητές εργάζονται σε 4 ομάδες των 3 μαθητών  

Πεδία μελέτης: Δάσος Κακομάλλη  

Φορείς που θα αξιοποιηθούν: Τμήμα δασών  

Περιγραφή της πορείας εργασίας: 

 Αφόρμηση: Οι μαθητές αφού μεταβούν στο χώρο που καλούνται να μελετήσουν 

συμπληρώνουν με τη βοήθεια του δασονόμου την ταυτότητα του δάσους του 

Κακομάλλη. Στη συνέχεια αφήνονται ελεύθεροι να κινηθούν στην οριοθετημένη 

δασική περιοχή που θα μελετηθεί και να εξετάσουν με τις αισθήσεις τους όλα όσα 

εντοπίζουν εκεί.     

   

 Ανάπτυξη μαθήματος: Οι μαθητές καλούνται να αναφέρουν τα διάφορα είδη 

βλάστησης που έχουν διδαχθεί ήδη στην τάξη και ο δασονόμος παρουσιάζει είδη 

φυτών που συναντούμε στην περιοχή αρκετά από τα οποία είναι και ενδημικά. Οι 

μαθητές πλησιάζουν με την απαραίτητη προσοχή τα φυτά αυτά και αναφέρουν τα 

χαρακτηριστικά του καθενός. Στην συνέχεια, καλούνται να εργαστούν στις ομάδες 

τους και να συμπληρώσουν τις δραστηριότητες 4 και 5 των φύλλων εργασίας.   

       

 Κλείσιμο –Ανατροφοδότηση: Οι μαθητές αφήνονται να δουλέψουν στις ομάδες 

τους για να μαζέψουν το δικό τους θησαυρό από το δάσος. Τα υλικά που θα μαζέψει 

η κάθε ομάδα θα τα μεταφέρει στο σχολείο για να δημιουργήσει τη δική της σύνθεση 

του δάσους.  

Αξιολόγηση του μαθήματος: Συντρέχουσα και ως τελική θεωρούνται οι εργασίες που 

συμπληρώνει η κάθε ομάδα. 

 


