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Τμήμα Γεωγραφικών Επιστημών 
 

18 Δεκεμβρίου 2019 
 
Γονείς και κηδεμόνες  
Μαθητών  
 
ΘΕΜΑ:  ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ  

Διήμερη  επίσκεψη στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Πεδουλά. 
 

Αγαπητοί γονείς, 
 
Το τμήμα Γεωγραφίας του Γυμνασίου Αγλαντζιάς σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Πεδουλά (ΚΠΕ Πεδουλά), έχουν προγραμματίσει μια διήμερη επιμορφωτική και περιβαλλοντική επιτόπια 
μελέτη, για την γεωμορφολογία του Τροόδους  την  Πέμπτη 16 και Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020. 
 
Οι μαθητές / τριες που θα παρευρεθούν θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να κατανοήσουν κάποια 
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που δημιουργήθηκαν  κατά καιρούς στις ορεινές περιοχές του Τροόδους. 
Πιστεύω ότι αυτή η περιήγηση θα  βοηθήσει τους μαθητές / τριες να εμπεδώσουν κάποιες εννοιολογίες που 
αναφέρονται στη δημιουργία και τη μετέπειτα Γεωλογική εξέλιξη της Κύπρου, καθώς επίσης και άλλα 
χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος που αναφέρονται στο μάθημα της Βιολογίας και της Γεωγραφίας. 
 
Συγκεκριμένα, οι μαθητές / τριες θα έχουν την ευκαιρία να: 

• Ενημερωθούν για τον τρόπο δημιουργίας της οροσειράς του Τροόδους. 

• Να αντιληφθούν ότι η οροσειρά του Τροόδους παρουσιάζει ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον, λόγω του 
ιδιαίτερου τρόπου ανύψωσής της που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας γεωλογικής κληρονομιάς.  

• Να γνωρίσουν τις τρεις κατηγορίες πετρωμάτων ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού τους. 

• Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία που έχει η γεωμορφολογία του Τροόδους στη διαμόρφωση και 
ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος της οροσειράς και της  ευρύτερης περιοχής αλλά και να 
αντιληφθούν το σημαντικό ρόλο που επιτελεί στη διαμόρφωση του μικροκλίματος της περιοχής και του 
κλίματος της Κύπρου. 

Οι μαθητές θα  πρέπει να παρευρεθούν κανονικά στο σχολείο την Πέμπτη  16 Ιανουαρίου η ώρα 7.30 π.μ. Το 
λεωφορείο θα αναχώρηση η ώρα 8.00 π.μ.  Θα επιστρέψουμε στο σχολείο την Παρασκευή γύρω στις 3.30 μ.μ.  
 
Εάν επιτρέπετε στο γιό ή την κόρη σας να παρευρεθεί σε αυτήν την επίσκεψη, θα ήθελα να σας παρακαλέσω 
να υπογράψετε το έντυπο και να το επιστρέψετε μέσω των παιδιών σας στον κ. Γιώργο Σέκκε μέχρι τις               
14 Ιανουαρίου 2020. 
 
Επίσης οι μαθητές πρέπει να προσκομίσουν €5 για να καλυφθούν τα έξοδα επισκέψεων στο Γεωπάρκο 
Τροόδους, στον  Βοτανικό κήπο Αμιάντου και του Τμήματος Δασών της Κύπρου. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Όνομα μαθητή / μαθήτριας:________________________________  
 
Τμήμα: ________________ 
 
Παραχωρώ άδεια στον γιο / κόρη μου να παρευρεθεί στην προκαθορισμένη διήμερη επιμορφωτική και 
περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Τρόοδος την Πέμπτη και Παρασκευή 16 και 17 Ιανουαρίου 2020. 
 
 
____________________________ 
Υπογραφή Γονέα / Κηδεμόνα 
 
Τηλέφωνο Γονέα: ____________________ 


