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Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων  

Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προδημοτικής Εκπαίδευσης 

 

  
Θέμα: Έναρξη Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για γονείς και παιδιά 

στα Κέντρα του Κρατικού Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τα 

Σαββατοκύριακα 

  

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η Μονάδα Εκπαίδευσης για το 

Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ), (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-ΥΠΑΝ), σε 

συνεργασία με την Παγκύπρια Σχολή Γονέων, εγκαινιάζει μια νέα σειρά καινοτόμων 

προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για γονείς και παιδιά τα οποία διεξάγονται στο 

Κρατικό Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τα προγράμματα διεξάγονται κάθε 

Σαββατοκύριακο στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και καλύπτουν την περίοδο 

Μαρτίου-Αυγούστου 2023.  

 

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις των σχολείων να ενημερώσουν σχετικά τους 

Συνδέσμους Γονέων των σχολείων τους για ενημέρωση όλων των γονέων.  

 

Τα προγράμματα εντάσσονται στο πλαίσιο των δράσεων της Μονάδας ΕΠΑΑ, για την 

ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(ΚΠΕ) με προγράμματα διαγενεακής επικοινωνίας (γονείς και παιδιά), με στόχο την ενίσχυση 

της περιβαλλοντικής συνείδησης του συνόλου της κοινωνίας των πολιτών του τόπου μας και 

την ανάπτυξη του αισθήματος προσωπικής και συλλογικής ευθύνης για την προστασία και τη 

διατήρηση του περιβάλλοντος Τα θέματα των προγραμμάτων σχετίζονται με την προστασία 

του περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία και τη διατήρηση των δασών και της 

βιοποικιλότητας του τόπου μας. Το κόστος διεξαγωγής των προγραμμάτων καλύπτεται 

εξολοκλήρου από το ΥΠΑΝ. Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι δωρεάν για τους/τις 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες.  

 

 

  

http://www.pi.ac.cy/
http://www.pi.ac.cy/
http://www.pi.ac.cy/
mailto:info@cyearn.pi.ac.cy


 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τ.Θ. 12720,   2252 Λευκωσία  
Τηλ: 22402300 Φαξ: 22480505 Ιστοσελίδα: http://www.pi.ac.cy  

 

 

 

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προσφέρονται στα ΚΠΕ του Κρατικού 

Δικτύου (Αθαλάσσα, Κάβο-Γκρέκο, Κοινότητα Ακρωτηρίου, Πεδουλάς, Σαλαμιού, Παναγιά) 

και απευθύνονται σε γονείς και παιδιά προσχολικής και δημοτικής ηλικίας. Τα 

προγράμματα είναι βιωματικά και διεξάγονται στο πεδίο σε διάφορα μαθησιακά 

περιβάλλοντα. Έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να παρέχουν μοναδικές εμπειρίες 

αλληλεπίδρασης των παιδιών με τους γονείς τους στο περιβάλλον, μέσα από παιδαγωγικές 

δραστηριότητες οι οποίες συνδυάζουν τη μάθηση μέσα από το παιγνίδι, την προσωπική 

εμπειρία και τη διερευνητική διαδικασία. 

 

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι περίπου 3,5 ώρες (μεταξύ 9:00-12:30, ανάλογα με το 

πρόγραμμα). Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/συμμετεχουσών ανά πρόγραμμα είναι 

είκοσι έξι (26) άτομα ενώ ο ελάχιστος αριθμός που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί είναι 

δεκαέξι (16). Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα ώστε να λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικά 

πεδία ανάλογα με το θέμα που εξετάζουν (μονοπάτι της φύσης, μουσείο, δάσος, κ.λπ.). Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κάθε πρόγραμμα, οι 

ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες θα πρέπει να ανατρέξουν στη σελίδα 

https://mepaa.moec.gov.cy/index.php/el/draseis/programmata-goneis-paidia όπου είναι 

αναρτημένο το ειδικό έντυπο του κάθε προγράμματος. Τα προγράμματα και οι ημερομηνίες 

διεξαγωγής τους θα ανακοινώνονται σε μηνιαία βάση στην ιστοσελίδα της Μονάδας ΕΠΑΑ 

https://mepaa.moec.gov.cy στα εκπαιδευτικά προγράμματα του κάθε Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως επίσης και στον σύνδεσμο «Δράσεις/Προγράμματα για 

γονείς και παιδιά» της Μονάδας. Επιπλέον και για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, τα 

προγράμματα και οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους θα επικαιροποιούνται ανά μήνα στην 

ηλεκτρονική φόρμα υποβολής συμμετοχής. Για τον μήνα Μάρτιο και Απρίλιο τα προγράμματα 

προσφέρονται για την περίοδο 11 Μαρτίου-9 Απριλίου 2023.  

 

Όλοι/όλες οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες παρακαλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή 

μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που ακολουθεί 

https://forms.office.com/e/fqjQjhT0sE . 

 

Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής είναι η Πέμπτη πριν από το Σαββατοκύριακο 

διεξαγωγής του κάθε προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες θα λαμβάνουν 

επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) και ένα σύντομο οδηγό με τις απαραίτητες 

πληροφορίες για το κάθε πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετέχουν. Δεν θα γίνονται δεκτοί 

συμμετέχοντες/δεκτές συμμετέχουσες που δεν θα έχουν συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής 

και δεν θα έχουν λάβει επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email), διότι απαιτείται κατάλληλη 

προετοιμασία από τους/τις εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες με βάση τον αριθμό των ατόμων που 

θα συμμετάσχουν. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ατόμων που δήλωσε σ’ ένα πρόγραμμα 

υπερβαίνει τα 26 άτομα, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα δημιουργηθεί λίστα 

αναμονής.  

 

Για ακυρώσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες θα πρέπει να επικοινωνούν με τη Μονάδα 

ΕΠΑΑ στα τηλέφωνα 22402375 και 22402331 ή στο ηλ. ταχ. perivallontika@cyeran.pi.ac.cy. 
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Τα περιβαλλοντικά προγράμματα για γονείς και παιδιά που προσφέρονται ανά 

Κέντρο είναι τα εξής:   

 

• Προγράμματα ΚΠΕ Πεδουλά 

• Τουρισμός και Φυσικό Περιβάλλον  

  

• Προγράμματα ΚΠΕ Παναγιάς 

• Η μοναδική χλωρίδα της περιοχής Βουνί της Παναγιάς 

• Ταξιδεύοντας στην εποχή των προγόνων μας 

 

• Προγράμματα ΚΠΕ Αθαλάσσας 

• Τα μυστήρια του δάσους! 

 

• Προγράμματα ΚΠΕ Ακρωτηρίου 

• Το μονοπάτι των θησαυρών   

• Ταξίδι στο βασίλειο των παρεξηγημένων ειδών  

• Μια απειλή είναι, θα περάσει… ή μήπως όχι;  

 

• Προγράμματα ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο 

• Ταξίδι στο βασίλειο των παρεξηγημένων ειδών 

• Εξερεύνηση στο Δάσος μέσα από τα μάτια του Άκη του σκαντζοχοιράκι 

 

• Προγράμματα ΚΠΕ Σαλαμιούς 

• Γνωρίστε τον κόσμο των μελισσών-επικονιαστών και τη σημασία τους για το 

περιβάλλον   

 

Για διευκρινίσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το 

προσωπικό της Μονάδας ΕΠΑΑ, στα τηλέφωνα και στο ηλ. ταχ. που αναγράφεται πιο πάνω ή με 

την Προϊστ. της Μονάδας ΕΠΑΑ κα. Αραβέλλα Ζαχαρίου τηλ. επικ. 22402352, 

zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy  

 

 

 

                                                                                                        (Δρ Έλενα Χατζηκακού)                                                                                                      

Αν. Διευθύντρια  

                                                                                                          Παιδαγωγικού Ινστιτούτου                                                                                                     

για Γενικό Διευθυντή 
 

 

Κοιν: -Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης  

-Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 

-Παγκύπρια Σχολή Γονέων  
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