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Oμάδα προγράμματος SALL:

Δρ. Μάριος Παπαευριπίδου
Υβόνη Παύλου
Γεωργία Κούτη
Μαριλένα Σάββα

Υπεύθυνοι για:

• Αξιολόγηση του προγράμματος

• Εφαρμογές σε σχολεία στην Κύπρο

www.schoolsaslivinglabs.eu

http://www.schoolsaslivinglabs.eu/
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Coordination and Support Action (CSA)

SwafS-01-2018-2019-2020 call on ‘Open schooling and 
collaboration on science education’ 

Kύπρος
UCY

Λουξεμβούργο
Intrasoft

International SA 

Γαλλία
TRACES

Ολλανδία
NEMO

Ισραήλ
ORT Israel 

Πορτογαλία

CVIVA 

Ισπανία
UDEUSTO 

Ελλάδα
Ελληνογερμανική

Αγωγή

Βέλγιο

The Lisbon Council & 

ECSITE 

Εσθονία Σερβία

Συνεργάτες:
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• Να προτείνει μια νέα προσέγγιση στην Ανοικτή Εκπαίδευση προσαρμόζοντας
τις αρχές των Ζωντανών Εργαστηρίων.

• Να υποστηρίζει τα σχολεία στην υλοποίηση δράσεων που συνδέονται με τις
τοπικές τους κοινότητες και αντιμετωπίζουν τοπικά συναφή ζητήματα που
σχετίζονται με το σύστημα τροφίμων σε όλες τις διαστάσεις του (παραγωγή,
διανομή, διαχείριση αποβλήτων, υγεία, οικονομία, κλπ.).

Οι μαθητές να:

• Αναπτύξουν νέες δεξιότητες και θετικές στάσεις απέναντι στις Επιστήμες

• Κατανοήσουν τη μάθηση των Φυσικών Επιστήμων ως ένα μέσο για ενεργό
συμμετοχή στην ευημερία της κοινωνίας στην οποία ζουν

Βασικοί Στόχοι
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• Προήλθαν από ομάδες 
ερευνητών κατά τη 
δεκαετία του 90.

• Διερευνήθηκαν και 
εφαρμόστηκαν από το MIT 
MediaLab (William Mitchell, 
Kent Larson & Sandy 
Pentland).

• Ανάπτυξη της ιδέας, των 
δικτύων Ζωντανών 
Εργαστηρίων (π.χ. ENoLL)
με ποικιλία προσεγγίσεων, 
στόχων και μεθοδολογιών.

Zωντανά Εργαστήρια



Μεθοδολογία

«Ανοικτή» καινοτομία

Καθοδηγείται από τον χρήστη

Όλοι συμμετέχουν ενεργά στη 
διαδικασία
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Ζωντανά Εργαστήρια

Περιβάλλον

Συν-δημιουργία

Πειραματισμός

Πραγματικά συγκείμενα

Συνεταιρισμός 

Private- Public – People

Nέα προϊόντα, υπηρεσίες, 

συστήματα, οργανισμοί …
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Ποιοι θα είναι οι 
συμμετέχοντες στο 

Ζωντανό Εργαστήριο;

Συν-δημιουργία
Επιλογή θέματος/προβλήματος, 

εντοπισμός αναγκών και 
δημιουργία ιδεών

Εξερεύνηση
Μετατροπή ιδεών 
σε σενάρια χρήσης 

και πρωτότυπα, 
διερεύνηση 
ευκαιριών

Πειραματισμός
Έλεγχος σε 

πραγματικές 
καταστάσεις

Αξιολόγηση
Εγκυροποίηση, 

συζήτηση, 
βελτίωση ή 

απόρριψη της 
λύσης



Επιλέγοντας το θέμα με το οποίο θέλετε να ασχοληθείτε 
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• Τι πράξεις που σχετίζονται με 

την τροφή κάνετε εσείς κάθε 

βδομάδα; (αγορά, 

καλλιέργεια, κατανάλωση, 

απόρριψη…) 

• Τι κάνει το σχολείο σας κάθε 

βδομάδα; (λαχανόκηπος, 

ανακύκλωση…)

Tι ιδέες, παραδείγματα, 

σκέψεις έχετε που 

συνδέονται με το σύστημα 
τροφής; 

• Υπάρχουν κάποιες 

διαδικασίες που εμπλέκονται 

στο σύστημα τροφής που 

είναι σημαντικές για εσάς; 

• Ποιες διαδικασίες είναι 

σχετικές με εσάς ως άτομα, 
σχολείο, περιοχή; 

Διερευνήστε τι είδους ύλες 

και συμμετέχοντες μπορείτε 

να βρείτε στην τοπική σας 

κοινότητα.

Π.χ.

• Φάρμες

• ψαράδες

• εργοστάσια 

• Κέντρα ανακύκλωσης

• Εστιατόρια



• Θυμηθείτε τι φάγατε χθες για βραδινό

• Ποιες δραστηριότητες εμπλέκονται για να έχουμε αυτά τα υλικά στο 
πιάτο;

• Πώς οι πρώτες ύλες διαμορφώθηκαν σε αυτό που τρώμε; 

• Ποιοι εμπλέκονται σε κάθε στάδιο;
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Πολύπλοκος ιστός δραστηριοτήτων που
αφορούν στην παραγωγή, την επεξεργασία,
τη μεταφορά και την κατανάλωση
τροφίμων - από την παραγωγή των
τροφίμων μέχρι την κατανάλωση, την
απόρριψη και διαχείριση αποβλήτων.

• Διαχείριση τροφικών αποβλήτων

• Πολιτισμοί και παραδόσεις των τροφίμων

• Ανθρακικό αποτύπωμα του συστήματος τροφίμων 

• Γεωργία 

Σύστημα Τροφίμων

• Φυσιολογία της γεύσης

• Συσκευασία και τοπική κυκλοφορία των τροφίμων 

• Θέματα υγείας

• Οικονομία
• Αισθητική κ.ά. 



Συν-δημιουργία
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Υποστηρίξτε τους κατά τη 

διάρκεια αυτής της διαδικασίας 

με καθοδηγητικές ερωτήσεις 

όπως:

• Ποιοι θα μπορούσαν να μας 

βοηθήσουν;

• Η λύση πρέπει να είναι ένα 

αντικείμενο; Μια εφαρμογή 

στο κινητό; Ένα βιβλίο; Μια 

υπηρεσία;

Ζητήστε από τους μαθητές να 

αναζητήσουν στο διαδίκτυο 

λύσεις που έχουν δοκιμαστεί σε 

άλλα μέρη, για έμπνευση.

Ιδεοθύελλα/συζήτηση με μαθητές 

για εντοπισμό όλων των ιδεών για 

επίλυση του προβλήματος και στη 

συνέχεια, επιλογή αυτών με τις 

οποίες θέλουν να ασχοληθούν.

• World café

• Παρουσίαση ιδεών

• Μαθητές ως κριτές επιλέγουν 

την ιδέα που θεωρούν καλύτερη 

μετά από επιχειρηματολογία

3 βασικά βήματα

1.Εντοπισμός του ζητήματος/προβλήματος

2. Εντοπισμός και εμπλοκή φορέων

3. Διατύπωση αρχικών ιδεών για επίλυση του προβλήματος



Εξερεύνηση
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Ερωτήματα που θα 

μπορούσαν να τεθούν:

• Πώς να τοποθετήσετε έναν 

κομποστοποιητή;

• Πώς να διαχειριστείτε τα 

απόβλητα τροφίμων;

• Πώς να διαχειριστείτε το 

κόμποστ;

Τι είδους πρωτότυπου;

• Φυσικό πρωτότυπο 

(αντικείμενο):

Ένας κομποστοποιητής για την 

αξιολόγηση της ποιότητας των 

υλικών (ξύλο ή πλαστικό, φαρδύ ή 

στενό δίχτυ κ.λπ.)

• Παιχνίδι ρόλων:

Κατανόηση του πώς μπορεί να 

γίνει ο διαχωρισμός των 

οργανικών αποβλήτων στο 

κυλικείο (ειδική γραμμή και χώρος 

για να "καθαρίζουν" οι μαθητές τα 

πιάτα μετά το γεύμα;)

• Σενάριο / ιστορία:

Ένα πλάνο για τη λεπτομερή 

ανάλυση της διαδικασίας 

συγκομιδής και χρήσης του 

κομπόστ.

Το ζήτημα:

Πολλά οργανικά απόβλητα στο 

σχολείο 

Η λύση:

Εγκατάσταση ενός 

κομποστοποιητή κοντά στο 

κυλικείο του σχολείου, όπου 

απορρίπτονται τα οργανικά 

απόβλητα.

3 Βασικά βήματα

1. Επιλογή μιας ιδέας

2. Σχεδιασμός πρωτοτύπου

3. Δημιουργία πρωτοτύπου



3 βασικά βήματα

1.  Σχεδιασμός πειράματος

• Εντοπισμός των κύριων 

ερωτημάτων

• Τοποθεσία 

αξιολόγησης/άτομα που θα 

εμπλακούν

2.  Εκτέλεση πειράματος

3.  Συλλογή δεδομένων

• Παρατήρηση

• Ανατροφοδότηση από 

συμμετέχοντες

• Δεδομένα για αξιολόγηση

Πειραματισμός
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Αξιολόγηση
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3 Βασικά βήματα 

1.  Επεξεργασία δεδομένων

2.  Αξιολόγηση πληροφοριών

3.  Διατύπωση συμπερασμάτων



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Καντίνα σχολείου

Ζήτημα

Τα προϊόντα που προσφέρονται στην καντίνα δεν είναι υγιεινά και 

δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών/τριών. 
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Πώς μπορούμε να 
ανανεώσουμε τα προϊόντα 
που προσφέρει η σχολική 

καντίνα; 

Σχολείο
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Ψαράς

Άτομα με 

δυσανεξία 

στη γλουτένη

Μπακάλης

Mc

Donald's

Εστιατόριο 

της 

κοινότητας

Διατροφο-

λόγος

Υπάλληλος 

καντίνας

Σχολείο

Καλλιτέχνης

Πώς μπορεί η σχολική 
καντίνα να ανανεώσει τα 
προϊόντα που προσφέρει;

IKEA

Υπάλληλος 

καντίνας
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Τοπικός 

παραγωγός



Canteen

employee

School

Ποια νέα προϊόντα θα 
βοηθήσουν στην παροχή 

προϊόντων που συμβάλλουν 
σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής;
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Υπάλληλος 

καντίνας

Σχολείο

Ψαράς

Άτομα με 

δυσανεξία 

στη γλουτένη

Μπακάλης

Mc

Donald's

Εστιατόριο 

στην 

κοινότητα

Διατροφο-

λόγος

Καλλιτέχνης

IKEA

Τοπικός 

παραγωγός



School

-Βιολογικά προϊόντα
-Υποστήριξη τοπικής παραγωγής
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Ψαράς

Άτομα με 

δυσανεξία 

στη γλουτένη

Μπακάλης

Mc

Donald's

Εστιατόριο 

στην 

κοινότητα

Καλλιτέχνης

IKEA

Τοπικός 

παραγωγός

Υπάλληλος 

καντίνας

Σχολείο

Διατροφο-

λόγος



• Φορέας είναι ένας οποιοσδήποτε οργανισμός ή
άτομο που ενδιαφέρεται ή επηρεάζεται από το
αποτέλεσμα της σχολικής δράσης

• Ο εντοπισμός και η συνεργασία με φορείς είναι
μια δυναμική διαδικασία:

○ Η διατύπωση του ζητήματος καθορίζει
ποιοι φορείς θα δείξουν ενδιαφέρον για να
συμμετάσχουν

○ Με την εμπλοκή νέων φορέων, το ζήτημα
κάποιες φορές χρειάζεται να
διαφοροποιηθεί

• Τι μας δείχνει αυτό το παράδειγμα;

Διατύπωση 

ζητήματος
Εντοπισμός 

φορέων

Εμπειρογνωμοσύνη 

φορέα

23



24

• Σχολικές κοινότητες (π.χ. διοίκηση σχολείου, εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, οικογένειες)

• Τοπικές επιχειρήσεις

• Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

• Εκπαιδευτικοί οργανισμοί και Ινστιτούτα

• Ερευνητές και επιστήμονες

• Μουσεία και Κέντρα Eπιστήμης

• Άλλα σχολεία

• Καλλιτέχνες

• Παράγοντες των τοπικών κοινοτήτων και οικονομιών (π.χ. φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης, κυβερνητικοί φορείς)

• Πολίτες της τοπικής κοινότητας

• Φορείς χάραξης πολιτικής

Με ποιους φορείς μπορώ να συνεργαστώ;
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• Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος: στοχεύει στη
βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας και της αλιείας και στη προστασία και αειφόρο διαχείριση του
περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της Κύπρου.

• ZFWC - Zero Food Waste Cyprus: στοχεύει στη μείωση και διακοπή της σπατάλης
τροφίμων, στην ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τις περιβαλλοντικές,
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των αποβλήτων τροφίμων και την παροχή καινοτόμων
λύσεων.

• Cyprus Food and Nutrition Museum: στοχεύει στη διεξαγωγή και ανάληψη
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την προώθηση της γνώσης και της πρακτικής των
παραδοσιακών τροφίμων, ως μέρος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

• Cyprus VEGANGUIDE: μοιράζονται εμπειρίες και γνώσεις γύρω από τον βίγκαν τρόπο
ζωής (βίγκαν και φιλικές προς βίγκαν επιχειρήσεις, συνταγές, περιβαλλοντικά και άλλα θέματα,
Vegan Fam Festival).

Παραδείγματα φορέων 
σχετικοί με το σύστημα 
τροφίμων στην Κύπρο

https://moa.gov.cy/
https://zerofoodwastecyprus.org/
https://museu.ms/museum/details/16775/cyprus-food-and-nutrition-museum
https://cyprusveganguide.com/
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• Sana Investments: αλυσίδα και δύο εστιατόρια βιολογικών προϊόντων.

• Cp. Foodlab: στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών για τις δοκιμές υγιεινής, και τη βελτίωση
και την ανάπτυξη των προϊόντων στη βιομηχανία τροφίμων και στους διανομείς /
εμφιαλωτές νερού. Επίσης, πραγματοποιεί περιβαλλοντικές και φαρμακευτικές αναλύσεις, και
έρευνα.

• G.S ECOPHYSIS: ειδικεύεται στην παραγωγή προϊόντων μελισσών και διοργανώνει
εκδρομές για επισκέπτες για να γίνουν "Μελισσοκόμοι για μια μέρα", για ορειβασία, και
εργαστήρια κεριών και ζαχαροπλαστικής κ.α.

• Lidl Food Academy: μαθήματα μαγειρικής, και συμβουλές διατροφής από εξιδεικευμένους
διατροφολόγους/διαιτολόγους για ενήλικες και παιδιά.

• Άλλες ιδέες: γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, λαϊκές αγορές, υπεραγορές, υπηρεσίες
προμήθειας πρώτων υλών και ενέργειας, βιομηχανίες παραγωγής – μεταποίηση πρώτων
υλών, διανομείς των έτοιμων προϊόντων (μεταφορά, αποθήκευση, πωλητές), καταναλωτές.

Παραδείγματα φορέων 
σχετικοί με το σύστημα 
τροφίμων στην Κύπρο

https://www.etherio.org/sana-investments
https://www.foodlab.com.cy/home-2/
https://www.ecophysiscy.com/index.php/el/
https://www.lidlfoodacademy.com.cy/
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Συμμετέχοντες:

• Εκπαιδευτικοί Γυμναστικής
• Διευθυντής Σχολείου
• Πολίτες της κοινότητας
• Οικογένειες μαθητών
• Ειδικός στις δημόσιες 

σχέσεις
• Περιβαλλοντικό κέντρο

Παράδειγμα Σχολικής Δράσης κατά την Πιλοτική Φάση (2020-2021)

Στόχοι δράσης:

- Ευαισθητοποίηση σχετικά με την

ανάγκη μείωσης της ποσότητας τροφής

που καταναλώνουμε, προκειμένου να

αποφευχθεί η σπατάλη τροφίμων.

- Ανάπτυξη εφαρμογής για τη διανομή 

τροφής που περίσσεψε 

Βήματα:

1. Χορήγηση ερωτηματολογίου για διερεύνηση των απόψεων των

πολιτών σχετικά με το θέμα της σπατάλης τροφίμων

2. Ανάπτυξη αρχικού πρωτότυπου της εφαρμογής με τη βοήθεια

ειδικού

3. Διεξαγωγή καμπάνιας για ευαισθητοποίηση του κοινού

4. Τροποποίηση εφαρμογής με βάση την ανατροφοδότηση ειδικών

και χρηστών



Συμμετέχοντες:

• Φυσικός

• Επικεφαλής τμήματος 
Επιστήμης

• Greendot

Παράδειγμα Σχολικής Δράσης κατά την Πιλοτική Φάση (2020-2021)

Στόχοι δράσης:

- Προώθηση συσκευασιών φιλικών προς το

περιβάλλον

- Δημιουργία μιας υπηρεσίας που θα βοηθάει

τον καταναλωτή να εντοπίσει κατά πόσον

ένα προϊόν μπορεί να ανακυκλωθεί στην

Κύπρο πριν να το αγοράσει

Βήματα:

1. Διεξαγωγή έρευνας για είδη συσκευασιών, τη διαδικασία

ανακύκλωσης στην Κύπρο κ.λπ.

2. Δημιουργία των βασικών στοιχείων της υπηρεσίας για προώθηση

σε υπεραγορές της περιοχής

3. Παρουσίαση της ιδέας στην Greendot

4. Αξιολόγηση της υπηρεσίας και βελτίωσή της



• 1η σχολική χρονιά (2020-2021)         - Πιλοτική Φάση          42 σχολεία

• 2η & 3η σχολική χρονιά (2021-2023) – Κοινότητα σχολείων - 370 σχολεία

412 σχολεία σε 9 χώρες

Κύπρος

• 1η σχολική χρονιά (2020-2021)         - Πιλοτική Φάση          5 σχολεία

• 2η & 3η σχολική χρονιά (2021-2023) – Κοινότητα σχολείων - 60 σχολεία

65 σχολεία
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Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Βαθμίδα εκπαίδευσης: Ε’ και Στ’ τάξη δημοτικού 

σχολείου, Γυμνάσια, Λύκεια

Αριθμός μαθητών: ομάδα μαθητών ή τάξη/εις

Αριθμός εκπαιδευτικών: δεν υπάρχει περιορισμός

Αξιολόγηση επίδρασης προγράμματος:

Συμπλήρωση ερωτηματολόγιου (15λεπτών) πριν 

και μετά από:

- κοινωνικούς φορείς

- μαθητές

- εκπαιδευτικούς

- ένα μέλος της διοίκηση σχολείου
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• Να περιλαμβάνουν συμμετέχοντες εντός του
σχολείου (μαθητές, καθηγητές, τεχνικούς,
διοικητικούς υπαλλήλους, διευθυντές κ.λπ.), αλλά
και εκτός του σχολείου.

• Να ανταποκρίνονται σε ένα κοινό ζήτημα που
χρήζει επίλυσης και είναι σχετικό για όλους τους
συμμετέχοντες (δηλαδή, που επηρεάζονται άμεσα
ή έμμεσα από το ζήτημα ή τις λύσεις του).

• Να περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και τη
δοκιμή λύσεων κατά τη διάρκεια του
προγράμματος.

• Να στοχεύουν στο να προτείνουν μια
πραγματική και βιώσιμη λύση για το σχολείο
και τους άλλους κοινωνικούς φορείς με απτά
αποτελέσματα (π.χ. συλλογική οργάνωση
εκδηλώσεων, αλλαγή στη διαχείριση των
αποβλήτων, ενημερωτικό δελτίο, συμμετοχικό
συμβούλιο στη λήψη τοπικών αποφάσεων κλπ.).

Τι είδους δράσεις;

Χρονική διάρκεια

συνήθως 2 έως 6 μηνών (1 έως 4 

ώρες την εβδομάδα), αλλά μπορεί 

να προσαρμοστεί σε κάθε σχολικό 

πλαίσιο



33

• Μια ισχυρότερη δέσμευση των μαθητών μέσω της ενεργού συμμετοχής

• Συμμετοχή του σχολείου σε δίκτυο τοπικών φορέων (Μ.Κ.Ο., επιχειρήσεις. Κυβερνητικοί φορείς

κλπ.)

• Καλλιέργεια σημαντικών δεξιοτήτων για το μέλλον (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη,

συνεργασία, επίλυση προβλήματος, επικοινωνία κλπ.)

• Διασύνδεση θεμάτων STEM με άλλα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και ευρύτερα θέματα όπως

είναι η ενεργός συμμετοχή και πολιτότητα

• Διερεύνηση κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν και το σχολείο

• Συμμετοχή σε διεθνές σχολικό δίκτυο των προγραμμάτων SALL

• Κύρια οφέλη συμμετοχής:
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Παρουσίαση 
και συζήτηση 
δράσεων με 
μαθητές και 

εκπαιδευτικούς

Εκδηλώσεις για 
εκπαιδευτικούς 

φορείς

Συνεργασία με εννιά ακόμη προγράμματα 
Ανοικτής σχολικής Εκπαίδευσης

Πλατφόρμα για εκπαιδευτικούς, σχολεία και φορείς



Research in Science and Technology Education
Group (ReSciTEG): www.ucy.ac.cy/resciteg

ReSciTEG

Στοιχεία επικοινωνίας για το πρόγραμμα:

Yβόνη Παύλου
email:pavlou.ivoni@ucy.ac.cy
τηλ.: 22 892934 / 99 222338

http://www.ucy.ac.cy/resciteg
mailto:pavlou.ivoni@ucy.ac.cy

