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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Παύλος Καζάκος Βιολόγος 

Κατερίνα Κουμή Φιλόλογος 

ΥΠΕΥΘ. Β. ΔΙΕΥΘ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Ανδρούλλα Σολωμού Φιλόλογος 

 

ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(Το θέμα πρέπει να εντάσσεται σε ένα από τα παρακάτω ζητήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης) 
 

Μετακίνηση πετρελαιοδεξαμενών και εγκαταστάσεων υγραερίου από τη Λάρνακα. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: (Σημειώστε √) 

√   Αειφόρος τρόπος διαβίωσης 

□ Απορρίμματα 

□ Αστική ανάπτυξη 

□ Βιοποικιλότητα 

□ Δάσος 

√ Ενέργεια 

□ Κλιματική αλλαγή 

□ Μέσα μεταφοράς 

□ Νερό 

□ Παραγωγή και Κατανάλωση 

□ Περιβάλλον και Πολιτισμός 

√ Περιβάλλον και Υγεία 

□ Φτώχεια 

  

http://gym-petraki-kyprianou-lar.schools.ac.cy/


ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

1. Οφέλη που προκύπτουν από τη μετακίνηση των πετρελαιοδεξαμενών και των εγκαταστάσεων 

υγραερίου από τη Λάρνακα. 

2. Μελέτη της διαδικασίας που απαιτείται για αποκατάσταση της περιοχής. 

3. Μελέτη του ιστορικού του προβλήματος. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Δραστηριότητες που προγραμματίζονται στο σχολείο: 

1. Έρευνα ανάμεσα στους μαθητές για τα προβλήματα και τα οφέλη από τις εγκαταστάσεις 

πετρελαιοδεξαμενών και υγραερίου στη Λάρνακα. 

2. Έρευνα από μαθητές του σχολείου μας για τις επιπτώσεις που προκαλούνται στο περιβάλλον 

από τις εγκαταστάσεις πετρελαιοδεξαμενών και υγραερίου στη Λάρνακα. 

3. Έρευνα από μαθητές του σχολείου μας για τους τρόπους αποκατάστασης του χώρου μετά τη 

μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοδεξαμενών και υγραερίου στη Λάρνακα. 

4. Δημιουργία PowerPoint και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.  Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων 

στο περιοδικό του σχολείου μας, στους μαθητές, στους γονείς και στην ευρύτερη κοινωνία.  

 

Δραστηριότητες που προγραμματίζονται στο πεδίο: 

1. Συνέντευξη από τους επηρεαζόμενους Δημάρχους για το πρόβλημα και ενημέρωση για την πορεία 

των υπό εξέλιξη διαδικασιών. 

2. Συνέντευξη από βουλευτές Λάρνακας και κυβερνητικούς αξιωματούχους για το πρόβλημα και 

ενημέρωση για την πορεία των υπό εξέλιξη διαδικασιών. 

3. Επίσκεψη στους χώρους των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών (Λάρνακα) και λήψη 

φωτογραφιών.  Συνομιλία με αρμοδίους. 

4. Επίσκεψη στους μελλοντικούς χώρους των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών (Βασιλικό) και λήψη 

φωτογραφιών.  Συνομιλία με αρμοδίους. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(Αρχική αξιολόγηση, παρακολούθηση εφαρμογής του προγράμματος, αξιολόγηση των διαδικασιών, 
αξιολόγηση αποτελέσματος) 

 Έρευνα με ερωτηματολόγιο σε μαθητές του σχολείου Υπογραφή & Σφραγίδα Διευθυντή/τριας: 

 Διαμόρφωση ερωτήσεων προς αρμοδίους για τη συνέντευξη 

(Δημάρχους, βουλευτές, κυβερνητικούς αξιωματούχους)  

 Δημιουργία PowerPoint και παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων προς τους μαθητές, στους γονείς και στην ευρύτερη κοινωνία 

Να αποσταλεί σε μορφή word.doc μέχρι 30 Οκτωβρίου 2019 
Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής, 

Συντονιστής Π.Π.Ε. «Χρυσοπράσινο Φύλλο», τηλ. 99477309, a.chadjihambi@cytanet.com.cy 
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