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Εκπαιδευτικό Τριήμερο στο Περιβαλλοντικό Κέντρο του Πεδουλά στην περιοχή 
του Γεωπάρκου Τροόδους  

Όμιλος ερευνητικών εργασιών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων  

 Ο όμιλος ερευνητικών εργασιών και 

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε 

συνεργασία με τους μαθητές της ομάδας 

του προγράμματος Erasmus Plus με τίτλο 

GEOPARKS - NATURAL AND 

CULTURAL HERITAGE THAT JOINS 

EUROPEAN STUDENTS AND 

TEACHERS, 2018-1-PL01-KA229-

050575_5, και ομάδα εκπαιδευτικών του 

προγράμματος της Παγκόσμιας 

Εκπαίδευσης και το περιβαλλοντικό κέντρο 

«Στέλος Χ’Ιωάννου» στον Πεδουλά 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τμήμα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης) 

διοργάνωσαν εκπαιδευτικό τριήμερο με 

την ομάδα των μαθητών του ομίλου. Στο 

πλαίσιο αυτού του προγράμματος και σε 

συνεργασία με το πρόγραμμα της 

Παγκόσμιας Εκπαίδευσης του Λυκείου 

Αγίου Ιωάννη και το Τμήμα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οργανώθηκε 

από ομάδα εκπαιδευτικών των δύο 

προγραμμάτων και λειτουργούς του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στον Πεδουλά κατά 

την οποία συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της ομάδας του προγράμματος μαζί με μαθητές 
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που κάνουν ερευνητικές εργασίες σε διάφορα θέματα κατά τη σχολική χρονιά 2018 – 

2019 στο σχολείο μας (οι μαθητές του ομίλου των ερευνητικών εργασιών και Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων). Η εκπαιδευτική εκδρομή έγινε από τις 19 μέχρι τις 21 Ιανουαρίου του 

2019 και οι μαθητές συνοδεύονταν καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου από τον 

συντονιστή του προγράμματος κ. Νικόλα Νικολάου (εκπαιδευτικοί του ομίλου και του 

προγράμματος της Παγκόσμιας εκπαίδευσης ήταν παρόντες σε δράσεις που έγιναν κατά 

την διάρκεια του τριημέρου). Στη συνέχεια  παρουσιάζεται αναλυτικό πρόγραμμα της 

εκπαιδευτικής εκδρομής με επεξηγήσεις και φωτογραφίες από τις δράσεις που έγιναν 

από τους μαθητές.   

 

Σάββατο, 19 /01/2019 – πρώτη μέρα  

Η ώρα 9 το πρωί αναχωρήσαμε από το παρκινγκ του Jumbo  με λεωφορείο για τον 

Πεδουλά και φτάσαμε στο περιβαλλοντικό κέντρο η ώρα 10.30. Αμέσως με την άφιξη μας 

τακτοποιηθήκαμε στους κοιτώνες και ετοιμαστήκαμε για την πρώτη δραστηριότητα του 

προγράμματος όπου με μορφή παιχνιδιού οι μαθητές ενημερώθηκαν για το τι είναι ένας 

γεώτοπος, για το Γεωπάρκο Τροόδους αλλά και για την Γεωμορφολογία της περιοχής. Οι 

μαθητές ήταν χωρισμένοι σε ομάδες και περνούσαν από όλες τις θέσεις έτσι ώστε να γίνει 

μια ανάμιξη των γνώσεων τους σε σχέση με τα Γεωπάρκα. Η συζήτηση που ακολούθησε 

κέντρισε το ενδιαφέρον και αύξησε την ενεργό συμμετοχή τους.  



 

Γνωριμία με τα ορυκτά  

Μετά την λήξη της πρώτης δραστηριότητας ακολούθησε το γεύμα και έγινε πλέον μια 

δεύτερη δραστηριότητα που είχε να κάνει με την γνωριμία των ορυκτών. Αυτή η 

δραστηριότητα έγινε στο εργαστήριο του κέντρου καθώς ήταν πειραματική και οι μαθητές 

μέσα από την επαφή τους με τα ορυκτά γνώρισαν κάποιες ιδιότητες των ορυκτών.  

   

 

Στην συνέχεια το απόγευμα μέχρι την ώρα του γεύματος οι μαθητές ασχολήθηκαν με τις 

ερευνητικές τους ομάδες κάνοντας δουλειά ομαδική που είχαν να κάνουν με βαση το 

χρονοδιάγραμμα που καθορίστικε από τον Συντονιστή καθηγητή των ερευνητικών 

ομάδων. Συγκεκριμένα στο τριήμερο έλαβαν μέρος οι πιο κάτω ερευνητικές ομάδες:  

1.  Γεωλογία του Γεωπάρκου Τροόδους - Ορυκτά και προέλευση. (3 μαθητές Β 

Λυκείου) 

2. Πώς το υπέδαφος επηρεάζει τη βλάστηση σε μια περιοχή – σύγκριση με το 

υπέδαφος της περιοχής του Τροόδους. (πειραματική έρευνα - δύο μαθήτριες και 

ένας μαθητής της Α Λυκείου)  



 

3. Ποιες οι διαφορές στη χημική σύσταση του νερού των 

φυσικών πηγών της περιοχής του Γεωπάρκου 

Τροόδους και πώς αυτές επηρεάζονται από το 

υψόμετρο της περιοχής.   (πειραματική έρευνα - 3 

μαθήτριες της Α Λυκείου) 

4. Κοινωνική έρευνα σε σχέση με την εκτεταμένη χρήση 

του κινητού και πως αυτή επηρεάζει τους μαθητές του 

Λυκείου Αγίου Ιωάννη στην υγεία τους, στην ψυχολογία 

τους αλλά και την μαθησιακή τους επίδοση. (2 μαθητές 

της Α Λυκείου και μια μαθήτρια της Β Λύκειού) 

5. Δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές μέσα από την 

εμπλοκή τους στα Διακρατικά Σχολικά προγράμματα 

Erasmus+. (ερευνητική εργασία – 3 μαθήτριες της Α 

Λυκείου)  

6. Μια εναλλακτική πρόταση για αξιοποίηση των 

σκουπιδιών της Κύπρου (Βιβλιογραφική αναλυτική 

έρευνα – 1 μαθητής της Β λυκείου) 

7. Κατασκευή αφισών για τα Γεωπάρκα και τον 

διαγωνισμό για τα Γεωπάρκα (δύο μαθήτριες της Β 

Λυκείου)  

  



Όπως μπορούμε να δούμε όλοι οι μαθητές είχαν δουλειά να κάνουν και είχαν φέρει μαζί 

τους τους προσωπικούς τους υπολογιστές. Οι πειραματικές έρευνες που διεξάχθηκαν 

είχαν προγραμματιστεί από πριν για να μπορέσουν να δουλέψουν και να έχουμε τα 

απαραίτητα αντιδραστήρια.  Το βράδυ οι μαθητές μετά το δείπνο παρακολούθησαν μια 

κινηματογραφική ταινία με θέμα τους σεισμούς.  

Κυριακή 2η μέρα της εκπαιδευτικής εκδρομής 20 Ιανουαρίου 2019 

 

Οι μαθητές συνέχισαν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες το πρωί στις ομαδικές τους 

εργασίες μέχρι τις 11.30 η ώρα που πήγαμε μια βόλτα στο χωριό Πεδουλά για να δουν 

την Γεωμορφολογία της περιοχής και να ασχοληθούν λίγο 

με ακόμα ένα θέμα που μας ενδιαφέρει στο πρόγραμμα που 

είναι ο Γεωτουρισμός. Οι μαθητές φαίνεται από τις 

φωτογραφίες ευχαριστήθηκαν αρκετά την βόλτα στο χωριό 

Πεδουλάς και έβγαλαν χιλιάδες φωτογραφίες από τα 

μαγευτικά τοπία του χωριού. Το απόγευμα οι μαθητές 

τέλειωσαν οποιεσδήποτε δουλείες είχαν σε σχέση με τις 

ομαδικές ερευνητικές τους εργασίες  

   



 

 
Μαζί μας σε όλες τις δραστηριότητες η Κα Σιμόνη Παρτακίδου, δασκάλα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

την οποία ευχαριστούμε θερμά για την όλη φιλοξενία και γνώσεις που παρείχε στους μαθητές του 
Λυκείου Αγίου Ιωάννη και ειδικότερα στον όμιλο των ερευνητικών εργασιών και Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων.  

 



Δευτέρα 21 Ιανουαρίου – Ημέρα Ομίλων – Εκπαιδευτική εκδρομή  
Την Δευτέρα ξεκινήσαμε πρωί πρωί και πήγαμε στον Καλοπαναγιώτη στις Ιαματικές πηγές. Μια 
πολύ καλή εμπειρία για τους μαθητές ήταν η συνάντηση με την συμπαθητική γιαγιά την κα. Νίκη 
που εξήγησε στα παιδιά πως περνούσαν παλιά οι κάτοικοι στον Καλοπαναγιώτη και τι γινόταν 
με τις ιαματικές πηγές. Τα παιδιά είχαν μια πολύ καλή συζήτηση με την κα. Νίκη και έβγαλαν 
όλα μαζί φωτογραφία.  

 
Ιαματικά νερά στον Καλοπαναγιώτη 
Οι ιαματικές πηγές του Καλοπαναγιώτη βρίσκονται κοντά στις όχθες του Σέτραχου ποταμού δίπλα στο 
ενετικό γεφύρι. Οι θεραπευτικές ιδιότητες των θειούχων νερών του Καλοπαναγιώτη ήταν γνωστές από 
τα πανάρχαια χρόνια. Οι κατά καιρούς βασιλιάδες των Σόλων επισκέπτονταν συχνά την περιοχή της 
Μαραθάσας, όχι μόνο για σκοπούς παραθερισμού, αλλά και για σκοπούς λουτροθεραπείας. 

  
Για τον ίδιο σκοπό επισκέπτονταν την περιοχή οι βασιλιάδες και οι πρίγκιπες κατά την εποχή των 
Ρωμαίων, των Βυζαντινών και των Φράγκων. Το νερό των πηγών χρησιμοποιείται και σήμερα για 
ιαματικά λουτρά. Όπως αναφέρει ο Κώστας Μυριανθέας στο βιβλίο του  ‘’Μελέται’’ στην τοποθεσία που 



αργότερα κτίστηκε το μοναστήρι του Αγίου Ηρακλειδίου (αργότερα Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή) 
λειτουργούσε υδροθεραπευτήριο αφιερωμένο  στο θεό Ασκληπιό (Ασκληπιείο). Οι ασθενείς ελούοντο 
«επί τόπου», δηλ. στα σημεία της κοίτης του ποταμού από όπου ανέβλυζαν τα νερά και αναπαυόντουσαν 
στους χώρους του Ασκληπιείου. Μετά την διακήρυξη περί ανεξιθρησκείας και την κίνηση του 
μοναχισμού, στον ίδιο χώρο κτίστηκε η μονή του Αγίου Ηρακλειδίου και το Ασκληπιείο μετατράπηκε σε 
Χριστιανικό Υδροθεραπευτήριο. Η απότομη κάμψη στη χρήση των θειούχων μπάνιων αποδίδεται στη 
χρήση διαφόρων χημικών παρασκευασμάτων που διαλύονται στο συνηθισμένο νερό της μπανιέρας και, 
κατά τη γνώμη των ρευματολόγων γιατρών, αντικαθιστούν πλήρως τα φυσικά θειούχα νερά και η 
εμφάνιση των τεχνητών υδροθεραπευτηρίων στις πόλεις με τη μορφή SPA. 

  
Η συνεχιζόμενη επιτυχής λειτουργία λουτροπόλεων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, 
η Ρουμανία, η Τσεχία, η Γαλλία και η Ελλάδα υπογραμμίζουν την ακαταμάχητη αξία της παραδοσιακής 
λουτροθεραπείας, όταν αυτή συνδυάζεται με ατμόλουτρα, λασπόλουτρα, μασάζ, την κατάλληλη 
διατροφή και άσκηση κάτω από συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Οι θεραπευτικές ιδιότητες των 
θειούχων νερών του Καλοπαναγιώτη έχουν κατ’ επανάληψιν διαπιστωθεί από επιστημονικές αναλύσεις 
σε χημικά εργαστήρια της Ευρώπης. Η πρώτη ανάλυση έγινε στη Γερμανία το 1850, με πρωτοβουλία του 
Σολομώντα Σαλουμίδη, Κύπριου φιλόλογου εγκατεστημένου στην Αθήνα. Ακολούθησαν άλλες, στο 
Παρίσι το 1932 από τον Διευθυντή του Δημοτικού Χημείου Παρισιών και Προέδρου του Συμβουλίου της 
Διεθνούς Εταιρείας της Ιατρικής Υδρολογίας Δρα Φοξ, στη Γερμανία το 1963 από ομάδα ειδικών με 
επικεφαλής τον Δρα Μύλλερ και, αργότερα από τον Έλληνα Καθηγητή Φωκά. 

 
Όλες οι αναλύσεις επικυρώνουν τις θεραπευτικές ιδιότητες των νερών αυτών, τα οποία ο Δρ. Φοξ 
περιέγραφε ως εφάμιλλα με μερικά ιαματικά νερά των Πυρηναίων. Ο Δρ. Φοξ υπέδειξε ότι τα νερά αυτά 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για εσωτερική χρήση (διαταραχές του πεπτικού συστήματος των 
ουροποιητικών οργάνων, ατονία και αναιμία και δερματικές παθήσεις), όσο και για εξωτερική, με μπάνια 
(ρευματικές παθήσεις, αρτηριακή πίεση, τόνωση του νευρικού συστήματος, δερματικές παθήσεις κ.ά.). 
Πηγή: Κοινοτικό Συμβούλιο Καλοπαναγιώτη 



Αφού φύγαμε από το Καλοπαναγιώτη και τις θειούχες 
πηγές κατεβήκαμε προς τα κάτω για να δούμε το 
μεταλλείο της Σκουριώτισσας και τον Γεωτόπο με την 
Σκουριά (Σκουριά είναι οι πέτρες υπολείμματα που δεν 
αξίζει πλέον να εξαχθεί ο χαλκός από αυτές, πάνω στα 
πετρώματα σκουριάς είναι πλέον εμφανές ο χαλκός (οι 
κίτρινες περιοχές που μπορούμε να δούμε στην 
διπλανή φωτογραφία).  
 
 
 
Μεταλλείο Σκουριώτισσας: Το μοναδικό ενεργό ορυχείο στην Κύπρο 

Η μεταλλευτική ιστορία της Κύπρου έχει συνδέσει το όνομα της 
(Cyprus) με το χαλκό (Cuprous). Η παραγωγή του χαλκού στην 
Κύπρο άρχισε πριν το 3000 π.χ. και μάλιστα καθετοποιημένη. Οι 
αρχαίοι Κύπριοι εκτός του ότι ήταν δεινοί μεταλλευτές ήταν και 
επιδέξιοι μεταλλουργοί. Είχαν εντοπίσει σχεδόν όλα τα 
κοιτάσματα χαλκού που υπέστησαν εκμετάλλευση τα νεότερα 
χρόνια, μπόρεσαν να εξορύξουν το πλουσιότερο από το 
μετάλλευμα τους με υπόγειες μεθόδους εκμετάλλευσης και 
ακολούθως, με μεταλλουργικές μεθόδους, που η βάση τους 
χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα, να παράγουν μεταλλικό χαλκό 

υψηλής καθαρότητας (τάλαντα χαλκού). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι τα απόβλητα της 
μεταλλουργικής κατεργασίας, γνωστά ως σκουριές, έχουν ελάχιστα κατάλοιπα χαλκού. Οι σκουριές 
απαντώνται συνήθως κοντά στα διάφορα μεταλλεία χαλκού και προστατεύονται από τη νομοθεσία ως 
αρχαία μνημεία. Τα νεότερα χρόνια η εκμετάλλευση του χαλκού άρχισε από τη περιοχή της 
Σκουριώτισσας, γύρω στο 1921 και συνεχίστηκε έντονα μέχρι το 1974. Για την εξόρυξη του 
μεταλλεύματος χρησιμοποιούνταν τόσο υπόγειες μέθοδοι εκμετάλλευσης όσο και επιφανειακές. 
Το μεταλλείο χαλκού της Σκουριώτισσας λειτουργούσε από την αρχαιότητα και εξακολουθεί να είναι το 
μεγαλύτερο μεταλλείο του νησιού. Άρχισε ξανά τη λειτουργία του στα μέσα του 1996 και είναι το 
μοναδικό ενεργό ορυχείο στην Κύπρο σήμερα και εξακολουθεί να παράγει καθόδους χαλκού. Σε κοντινή 
απόσταση υπάρχει επίσης ένα ενδιαφέρον μουσείο για το ορυχείο, το οποίο αναδεικνύει τη 
μεταλλευτική δραστηριότητα της περιοχής. 

 Η Σκουριώτισσα 
Σήμερα η Σκουριώτισσα υπάγεται διοικητικά στα Κατύδατα. Οφείλει το όνομά της στη σκουριά που 
υπάρχει άφθονη λόγω της εκκαμίνευσης του χαλκού. Είναι ουσιαστικά μεταλλευτικός οικισμός που 
δημιουργήθηκε δίπλα στο ομώνυμο μεταλλείο. Οι κάτοικοι του ήταν σχεδόν όλοι εργάτες, υπάλληλοι ή 
διευθυντικό προσωπικό του μεταλλείου. Στις αρχές του εικοστού αιώνα όταν οι συγκοινωνίες ήταν 
υποτυπώδεις οι εργάτες έμεναν στα σπιτάκια που έκτισε η εταιρεία. Αργότερα, όταν οι συγκοινωνίες 



βελτιώθηκαν, πολλοί πηγαινοέρχονταν στα χωριά τους με λεωφορεία.2

 
Στη Σκουριώτισσα παρατηρεί κανείς τα πολύ ωραία σπίτια με τις υπέροχες αυλές που στέγαζαν το 
διευθυντικό προσωπικό, δίπλα ακριβώς από το μεταλλείο, και τα πρόχειρα σπιτάκια των εργατών μισό 
χιλιόμετρο πιο κάτω και στην αντίπερα όχθη του Κλάριου. Μερικά από τα ωραία σπίτια των διευθυντών 
έχουν περίφραξη από κομμάτια σκουριάς, που υπάρχει άφθονη στην περιοχή, κατάλοιπο της 
εκκαμίνευσης του χαλκού στην αρχαιότητα.Σήμερα το χωριό είναι έδρα των ειρηνευτών που επιτηρούν 
τη νεκρή ζώνη, που αρχίζει λίγο πιο κάτω από αυτό.  Τα σπίτια των εργατών, με ξεχαρβαλωμένες πόρτες 
και παράθυρα, αργοπεθαίνουν καθώς τα χρόνια περνούν, αφημένα στο έλεος των καιρικών 
συνθηκών. Στη Σκουριώτισσα προκαλούν εντύπωση οι ατέλειωτοι ελαιώνες με δασωμένες ελιές. Ο 
μεγαλύτερος ελαιώνας ανήκει στη Μητρόπολη Μόρφου και από αυτόν παράγει βιολογικό λάδι. Από το 
αρχαίο μοναστήρι του χωριού έχει παραμείνει μόνο ο μικρός ναός του που βρίσκεται μέσα στο 
στρατόπεδο των ειρηνευτών.  
 

 
Ολόκληρη η περιοχή πίσω από τη φωτογραφία την ομαδική είναι καλυμμένη από Σκουριά 

Τελειώσαμε το φανταστικό μας τριήμερο και με την ψυχαγωγική εκδρομή μας στην 

πλατεία Τροόδους όπου οι μαθητές έπαιξαν σαν μικρά παιδιά μιας και κάποιοι από 

αυτούς δεν είχαν δει το Τρόοδος ξανά χιονισμένο.  

Νικόλας Νικολάου 

Συντονιστής Προγράμματος Erasmus Plus  

‘Geoparks – Natural and Cultural Heritage that Joins European Students and 

Teachers’, και Ομίλου Ερευνητικών Εργασιών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 



Φωτογραφίες από την εξόρμηση μας στο Τρόοδος 

 

 

   

 
 



 

 

 


