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Βιωμαηικό Εργαζηήριο για Εκπαιδεσηικούς 

Περιβαλλονηικής Εκπαίδεσζης 

Ειζαγωγή: 

Τν βηωκαηηθό εξγαζηήξην δηνξγαλώλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ LIFE10 
NAT/CY/000717, «Βειηίωζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ νηθόηνπνπ 
πξνηεξαηόηεηαο 9560* (Δλδεκηθά Γάζε κε Juniperus spp.) ζηελ Κύπξν» 
(www.junipercy.org.cy). 

Τν βηωκαηηθό εξγαζηήξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο πεξηβαιινληηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη ζηνρεύεη ζηελ παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ έρεη 
δεκηνπξγεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ θαη επηθεληξώλεηαη ζην δίθηπν Natura 2000 θαη 
ηνλ νηθόηνπν ηνπ δελδξώδε αόξαηνπ ζην Δζληθό Γαζηθό Πάξθν Τξνόδνπο. 

Τν βηωκαηηθό εξγαζηήξην νξγαλώλεηαη ζην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 
Πεδνπιά, ην Σάββαην, 20 Απξηιίνπ 2013, από ηηο 15.00 έωο ηηο 19.00. 

 

Οδηγίες ως προς ηην πρόζβαζη ηων εκπαιδεσηικών ζηην περιοτή: 

Λεσκωζία - Πεδοσλάς 

Παίξλνληαο ηελ έμνδν ηεο 
Λεπθωζίαο πξνο Τξόνδνο, 
πεξλνύκε κέζα από ηηο 
θνηλόηεηεο Αθάθη, 
Πεξηζηεξώλα θαη 
Αζηξνκεξίηεο. Πξηλ ηελ 
θνηλόηεηα ηεο Δπξύρνπ, 
αθνινπζνύκε ηνλ δξόκν 
δεμηά πξνο ηελ θνηιάδα 
ηεο Μαξαζάζαο. 
Πεξλνύκε κέζα από ηηο 
θνηλόηεηεο 
Καινπαλαγηώηεο θαη 
Μνπηνπιιάο θαη όηαλ 
πιεζηάζνπκε ηελ θνηλόηεηα 
ηνπ Πεδνπιά, αθνινπζνύκε 
ηνλ δξόκν πνπ νδεγεί ζηελ 
εθθιεζία ηνπ Αξραγγέινπ 
Μηραήι. Ο δξόκνο απηόο ζα καο νδεγήζεη ζηνλ ρώξν πνπ ζηεγάδεηαη ην Κ.Π.Δ. 
Πεδνπιά. 

Λεμεζός – Πεδοσλάς 

Αθνινπζνύκε ηνλ δξόκν πνπ νδεγεί ζηελ θνηλόηεηα ηωλ Πιαηξώλ. Από ηηο Πιάηξεο 
θαηεπζπλόκαζηε ζηνλ Πξόδξνκν θαη από εθεί ζηελ θνηλόηεηα ηνπ Πεδνπιά. 

Λάρνακα – Πεδοσλάς 

Η δηαδξνκή από Λάξλαθα γίλεηαη κέζω Λεπθωζίαο. 

http://www.junipercy.org.cy/


 
 

Εκπαιδεσηικό Υλικό: 

Σε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην εξγαζηήξην, ζα δνζεί εηδηθό 

εθπαηδεπηηθό πιηθό, ην νπνίν έρεη εηνηκαζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη 

πεξηιακβάλεη αλάιπζε ηνπ ζεωξεηηθνύ ππόβαζξνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, θαζώο θαη 

παξνπζίαζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ θαη ηωλ θύιιωλ εξγαζίαο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

 

Πρόγραμμα Βιωμαηικού Εργαζηηρίοσ: 

Τν πξόγξακκα ηνπ βηωκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ πεξηιακβάλεη παξνπζίαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Πεδνπιά θαη ζηε 

ζπλέρεηα εθαξκνγή επηιεγκέλωλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ ζην πεδίν. 

Αλαιπηηθόηεξν ην πξόγξακκα ηνπ εξγαζηεξίνπ παξνπζηάδεηαη πην θάηω:  

 

Πρόγραμμα 

 

15:30  Καλωςόριςμα – Παρουςίαςη του ΚΠΕ Πεδουλά 
            Δρ Αραβζλλα Ζαχαρίου, Υπεφκυνθ Μονάδασ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ,  
            Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ 
 
15:40  Παρουςίαςη του ζργου JUNIPERCY και του ςκοποφ τησ Δράςησ Δ7 

            Δρ Κώςτασ Καδισ, Αν. Κακθγθτισ, Διευκυντισ Μονάδασ Διατιρθςθσ  τθσ 

            Φφςθσ του Πανεπιςτθμίου Frederick 

 

15:55  Παρουςίαςη εκπαιδευτικοφ υλικοφ  

            Δρ Κώςτασ Καδισ, Αν. Κακθγθτισ, Διευκυντισ Μονάδασ Διατιρθςθσ  τθσ  

            Φφςθσ του Πανεπιςτθμίου Frederick 

 

16:10  Παρουςίαςη δραςτηριοτήτων εκπαιδευτικοφ υλικοφ  

            Κα. Σοφία Μαηαράκθ, Μονάδα Διατιρθςθσ τθσ Φφςθσ, Πανεπιςτιμιο  

            Frederick 

 

16:30  Επίςκεψη ςτον οικότοπο αόρατου για εφαρμογή δραςτηριοτήτων του  

           εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

 

17:30  Επιςτροφή 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
             
 
 
 
 

 

 

 

 


