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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Η Πανίδα της Χερσονήσου του Ακρωτηρίου» είναι 
ολοήµερο και υλοποιείται από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και 
Εκπαίδευσης για δεύτερη χρονιά. Ευέλικτα σχεδιασµένο και µε αυξανόµενο βαθµό 
δυσκολίας ανάλογα µε την ηλικία των µαθητών που το παρακολουθούν προσφέρεται για 
µαθητές ∆ηµοτικού Α΄ Κύκλος, ∆ηµοτικού Β΄ Κύκλος, Γυµνάσιο και Λύκειο. Το 
πρόγραµµα επιλέχθηκε λόγω των ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών, αφού η χερσόνησος 
Ακρωτηρίου προσφέρει δυνατότητες άµεσης πρόσβασης σε ποικιλία φυσικών και τεχνητών 
οικοσυστηµάτων (αµµοθίνες, υγροβιότοπους, µεσογειακή βλάστηση, ∆εσποτική λίµνη, 
πευκοδάσος, βιολογικός ελαιώνας, γεωργικές εκτάσεις, κ.ά.), καθένα από τα οποία στηρίζει 
και µια ιδαίτερη οµάδα ζωϊκών οργανισµών. Συνεπώς δίνεται η δυνατότητα µιας ολιστικής 
προσέγισης του θέµατος στοχεύοντας στην ενεργοποίηση όλων των πλευρών της 
προσωπικότητας των µαθητών και διεπιστηµονικά επιδιώκει την σφαιρικότερη κατανόηση 
των περιβαλλοντικών θεµάτων. Οι δραστηριότητες που απαρτίζουν το πρόγραµµα 
ενθαρρύνουν τη συµµετοχική βιωµατική µάθηση δίνοντας στους µαθητές τη δυνατότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών, αυτενεργού δράσης, οµαδικής εργασίας και απόκτησης άµεσων 
εµπειριών. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Έρευνες µας πληροφορούν ότι τα παιδιά δοµούν την κατανόηση τους για την επιστήµη 
µέσω ατοµικών και κοινωνικών διαδιακασιών (NRC, 1996) και ως εκ τούτου οι εξηγήσεις 
τους για το περιβάλλον και τις συνιστώσες του είναι πολλές φορές διαφορετικές από τις 
επιστηµονικές απόψεις. Ο Carey (1985), χρησιµοποιώντας την Πιαζετιανή προοπτική, 
εισηγείται ότι τα παιδιά έχουν συσσωρευµένη αρκετή βιολογική γνώση ώστε να οδηγηθούν 
σε εννοιολογική αλλαγή, µια διαδικασία την οποία αναφέρει ως ισχυρή αναδόµηση της 
βιολογικής γνώσης. Πολλές µελέτες αναδεικνύουν τη συµβολή της µελέτης των ζωϊκών 
οργανισµών στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (Myers & Sunders, 2002; 
Henderson, 2006), ενώ καλά σχεδιασµένα προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 



µπορούν να συνεισφέρουν στη διαµόρφωση ενηµερωµένων πολιτών που θα αποτελέσουν 
τους αυριανούς διαχειριστές του περιβάλλοντος. 
Στην καρδιά της χερσονήσου του Ακρωτηρίου, σε µια περιοχή που προστατεύεται από τη 
σύµβαση Ramsar, το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης 
(ΚΥΚΠΕΕ), αποτελεί ένα νέο χώρο για συνεργασίες και δράσεις σε θέµατα Εκπαίδευσης 
και Έρευνας για το περιβάλλον (Χατζηχαµπής & Παρασκευά-Χατζηχαµπή, 2005). Η 
χερσόνησος Ακρωτηρίου αποτελεί µία φυσική περιοχή εξαιρετικής οικολογικής αξίας και 
υψηλής βιοποικιλότητας. Ιδιαίτερα µεγάλη οικολογική αξία έχει µέσα στην χερσόνησο 
Ακρωτηρίου το Αγρόκτηµα Αγίου Νικολάου, όπου σε ένα περιφραγµένο χώρο 
παρουσιάζονται συγκεντρωµένα σε πολύ καλή κατάσταση πολλά από τα οικολογικά 
στοιχεία της χερσονήσου. Σε αυτό το αγρόκτηµα ιδρύθηκε επίσηµα το Καλοκαίρι του 2004 
το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης. Στη χερσόνησο 
Ακρωτηρίου µπορεί να συναντήσει κανείς µεγάλη ποικιλία ειδών της κυπριακής πανίδας, 
µικρά ασπόνδυλα, ψάρια, αµφίβια, ερπετά, πτηνά, θηλαστικά. Λίγο χρειάζεται να 
περπατήσει κανείς στην περιοχή και σίγουρα θα συναντήσει κάποια από τα περίπου 130 
σηµαντικά είδη ασπονδύλων, τα 77 ενδηµικά έντοµα ή κάποιο από τα 9 ενδηµικά 
σαλιγκάρια. Η χερσόνησος είναι πολύ σηµαντική διεθνώς για την πτηνοπανίδα που 
φιλοξενεί. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Σκοπός της υλοποίησης του προγράµµατος είναι η προσέγγιση του ζωϊκού βασιλείου από 
τους µαθητές, η ενηµέρωση τους για την ζωική βιοποικιλότητα της χερσονήσου του 
Ακρωτηρίου η ευαισθητοποίησή τους και η δηµιουργία προϋποθέσεων για τη διαµόρφωση 
περιβαλλοντικά εγγράµατων πολιτών  µε θετικές στάσεις απέναντι στο περιβάλλον και τους 
οργανισµούς που φιλοξενεί. Γι’ αυτό και ο σχεδιασµός και η οργάνωση του προγράµµατος 
έγινε έτσι ώστε ν’ ανταποκρίνονται στα επίπεδα στόχων της Π.Ε. όπως έχουν προσδιοριστεί 
σύµφωνα µε το µοντέλο των Hungerford-Volk & Ramsey (1989). 
Στόχοι: 
1. Ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης 
Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε για να προσφέρει εννοιολογική κατανόηση σε τέσερεις 
θεµελιώδεις έννοιες της βιολογίας των ζώων: 
• Το κάθε ενδιαίτηµα περιλαµβάνει ποικιλία ζωντανών οργανισµών και αβιοτικών 

παραγόντων 
• Όλοι οι οργανισµοί έχουν βασικές ανάγκες 
• Τα ζώα έχουν δοµές και συµπεριφορές µε διαφορετικές λειτουργίες για αύξηση, 

αναπαραγωγή και επιβίωση 
• Οι δοµές και οι συµπεριφορές των ζώων αποτελούν προσαρµογές στα ενδιατήµατά τους. 
2. Καλλιέργεια δεξιοτήτων διερεύνησης 
Παρατήρηση, ερµηνεία παρατήρησης, ταξινόµηση, πρόβλεψη, διατύπωση υποθέσεων, 
επικοινωνία, επεξεργασία και παρουσίαση δεδοµένων. 
3. ∆ηµιουργία προυποθέσεων για διαµόρφωση θετικών στάσεων 
Ανίχνευση των στάσεων και της συµπεριφοράς των ανθρώπων σε σχέση µε τους ζωϊκούς 
οργανισµούς, προβληµατισµός και κατανόηση της αξίας της οµαλής ύπαρξης των ζωϊκών 
οργανισµών στα οικοσυστήµατα, χωρίς διαταραχές, σε σχέση µε την ανθρώπινη παρουσία.  
 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Το αντικείµενο που διαπραγµατεύεται το εν λόγω πρόγραµµα προσεγγίζεται ολιστικά 
στοχεύοντας στην ενεργοποίηση όλων των πλευρών της προσωπικότητας των µαθητών και 
διεπιστηµονικά επιδιώκοντας την σφαιρικότερη κατανόηση των περιβαλλοντικών θεµάτων. 
Οι δραστηριότητες που απαρτίζουν το πρόγραµµα ενθαρρύνουν τη συµµετοχική βιωµατική 



µάθηση δίνοντας στους µαθητές τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, αυτενεργού 
δράσης, οµαδικής εργασίας και απόκτησης άµεσων εµπειριών. 
 
ΡΟΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Το πρόγραµµα «Πανίδα της χερσονήσου Ακρωτηρίου» συνδέεται µε το αναλυτικό 
πρόγραµµα και ολοκληρώνεται µέσα από 5 στάδια-ενότητες. 
Στάδιο 1: Υποδοχή των µαθητών 
Ενηµέρωση για το ρόλο και τις δράσεις του ΚΥΚΠΕΕ και γνωριµία µε τους εκπαιδευτικούς. 
Στάδιο 2: Θεωρητική προσέγγιση του θέµατος-Συζήτηση 
Οι µαθητές παρακολουθούν σε ειδική αίθουσα προβολών το εξαιρετικό οικολογικό 
ντοκιµαντέρ που δηµιούργησε το ΚΥΚΠΕΕ για τα προγράµµατά του µε θέµα. «Χερσόνησος 
Ακρωτηρίου – Περιβαλλοντική Περιήγηση». Σε αυτό περιλαµβάνονται: τα κύρια 
οικοσυστήµατα της Χερσονήσου του Ακρωτηρίου και πως µεταβάλλονται στις 4 εποχές, 
χαρακτηριστικά και σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας, ανθρώπινες παρεµβάσεις, ανάγκη 
διατήρησης. Ακολουθεί συζήτηση µε τους µαθητές που συσχετίζει σηµεία από το 
ντοκιµαντέρ µε το αντικείµενο µελέτης του προγράµµατος. 
Στάδιο 3: Επιτόπιες µελέτες  
Η επιτόπια µελέτη γίνεται στο φυσικό περιβάλλον του ΚΥΚΠΕΕ σε ένα µονοπάτι της φύσης 
το οποίο περιλαµβάνει φυσικά και τεχνητά οικοσυστήµατα όπως µεσογειακούς θαµνώνες, 
συµβατικές καλλιέργειες, βιολογικό ελαιώνα και τη ∆εσποτική λίµνη. Οι µαθητές 
χωρίζονται σε οµάδες. Η διαδροµή περιλαµβάνει διάφορους σταθµούς στον κάθε ένα από 
τους οποίους γίνεται κάποια δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια της διαδροµής τα παιδιά 
παρατηρούν, συλλέγουν οργανισµούς, αναγνωρίζουν, καταγράφουν, οµαδοποιούν και 
συγκρίνουν. Καταγράφουν ανθρωπογενείς και άλλους παραγόντες που είναι δυνατόν να 
διασαλέυσουν την οικολογική ισσορροπία στα οικοσυστήµατα στα οποία µελετήθηκαν οι 
οργανισµοί. Γίνεται κατανοητή από τους µαθητές η ποικιλία των ζωικών ειδών που µπορεί 
κανείς να συναντήσει σε µία τόσο µικρή περιοχή καθώς και η σηµασία του κάθε οργανισµού 
για το οικοσύστηµα και πως µικρές αλλαγές σε ασήµαντους σχετικά οργανισµούς, µέσω της 
τροφικής αλυσίδας, µπορούν να επιφέρουν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλο το οικοσύστηµα, 
µέρος του οποίου είµαστε και εµείς οι άνθρωποι.  
Στάδιο 4: Αξιοποίηση εργαστηρίου  
Τις πληροφορίες που συλλέγουν τις επεξεργάζονται σε οµάδες στο εργαστήριο οικολογίας 
χρησιµοποιώντας απλές κλείδες ταξινόµησης ζωϊκών οργανισµών και τις παρουσιάζουν στο 
τέλος του προγράµµατος µε τις παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατά τους. ∆ίνεται έµφαση 
και στη σύγκριση της πανίδας των διαφόρων οικοσυστηµάτων που µελέτησαν καθώς και 
των χαρακτηριστικών των οργανισµών τα οποία επιβιώνουν σε κάθε οικοσύστηµα.  
Στάδιο 5: Έκφραση µαθητών-αξιολόγηση προγράµµατος 
Οι µαθητές συµµετέχουν σε δραστηριότητες έκφρασης που µπορεί να είναι εικαστικές 
δηµιουργίες µε χαρτί ή φυσικά υλικά, δηµιουργία ενηµερωτικού φυλλαδίου ή αφίσας που 
αυτές αποτελούν και τις δραστηριότητες αξιολόγησης ως προς τις γνώσεις που 
αποκτήθηκαν, τις εντυπώσεις και τους προβληµατισµούς που προκλήθηκαν. 
Η αξιολόγηση ως προς τη διάθεση συµµετοχής των µαθητών στο πρόγραµµα, την 
καταλληλότητα των προτεινόµενων δραστηριοτήτων, τα µέσα και τα υλικά που 
χρησιµοποιήθηκαν πραγµατοποιείται µε ειδικά διαµορφωµένα ερωτηµατολόγια στα οποία 
καταγράφονται οι απόψεις και οι παρατηρήσεις των µαθητών και των συνοδών 
εκπαιδευτικών. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που παρουσιάστηκε συνεισφέρει όχι µόνο στη µελέτη των 
οικοσυστηµάτων και των ειδών αλλά και στην κατανόηση των κοινωνικών, οικονοµικών και 



πολιτιστικών επιπτώσεων, που επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι ζωϊκοί οργανισµοί 
χρησιµοποιούνται και διαχειρίζονται. Από την υλοποίηση του µέχρι σήµερα φαίνεται 
ιδιαίτερα ελκυστικό και αποδοτικό εκπληρώνοντας του στόχους για τους οποίους 
σχεδιάστηκε.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Carey, S. (1985). Conceptual change in childhood. Cambridge: MIT Press. 
Henderson, A. (2006). Children’ ideas about animal adaptations: an action research project. 

Journal of Elementary Science Education 18(1).  
Hungerford, HR., Volk, TL. & Ramsey, JM. (1989). A Prototype Environmental Education 

Curriculum for the middle school. E.E. Series 29 (UNESCO-UNEP-IEEP) Paris. 
Myers, Jr., O. E. & Saunders, C. D. (2002) Animals as links toward developing caring 

relationships with the natural world, in: P. Kahn & S. Kellert (Eds) Children and nature: 
scientific and theoretical foundations (Cambridge, MA, MIT Press), 153-178. 

National Research Council (1996). National Science Education Standards. Washington, DC: 
National Academy Press. 

Χατζηχαµπής, Α. Χαρ. & Παρασκευά-Χατζηχαµπή ∆. (2005). Κυπριακό Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, ένας νέος χώρος για συνεργασίες και 
δράσεις σε θέµατα έρευνας και εκπαίδευσης για το περιβάλλον. 2ο Πανελλήνιο Συµπόσιο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Πανεπιστήµιο Πειραιά, Απρίλιος 2005. 

 


