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ΕΠΕΙΓΟΝ
Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Διεθνής Ημέρα Υγείας των Φυτών – 12η Μαΐου
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι η 12η Μαΐου έχει οριστεί ως η
Διεθνής Ημέρα Υγείας των Φυτών. Ο Κλάδος Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών
Γεωργικών

Προϊόντων,

του

Υπουργείου

Γεωργίας,

Αγροτικής

Ανάπτυξης

και

Περιβάλλοντος, με ενημερωτικά σημειώματα (συνημμένο 1, συνημμένο 2), επιδιώκει να
ευαισθητοποιήσει την κοινωνία των πολιτών και ειδικά τους/τις νέους/νέες, για το
συγκεκριμένο θέμα.
2.

Παράλληλα, η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του

Υπουργείου

Παιδείας,

Πολιτισμού,

Αθλητισμού

και Νεολαίας,

έχει

εντάξει

στα

προσφερόμενα προγράμματα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας του
κρατικού δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), δύο νέα εκπαιδευτικά
προγράμματα που άπτονται ζητημάτων σχετικά με τον ρόλο και τη σημασία της υγείας των
φυτών στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Τα προγράμματα αφορούν στην
Προδημοτική/Δημοτική Εκπαίδευση:
(https://archeia.moec.gov.cy/mc/294/ath_dimotiki_poli_rolos_ygeias_fyton.pdf)
και στην Μέση Γενική και Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση:
(https://archeia.moec.gov.cy/mc/294/ath_mesi_periastiko_simasia_ygeias_fyton.pdf).

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 1434 Λευκωσία,
Τηλ.: +357 22800600 Φαξ: +357 22305974 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία για τη σχολική χρονιά 2022–2023 και έπειτα, μπορούν να
κάνουν την αίτησή τους για τα δύο νέα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy). Για την
παρούσα σχολική χρονιά 2021-2022, τα νέα προγράμματα μπορούν να προσφερθούν
μόνο σε όσα σχολεία έχει ήδη δοθεί ημερομηνία επίσκεψης στο ΚΠΕ Αθαλάσσας και
επιθυμούν να κάνουν αλλαγή προγράμματος μετά από σχετική συνεννόηση, εκ των
προτέρων,

με

τoυς/τις

λειτουργούς

του

ΚΠΕ

Αθαλάσσας,

στα

τηλέφωνα

22462940/22462943.
3.

Παράκλησή μας, όπως ενημερώσετε το προσωπικό του σχολείου σας καθώς και

τους/τις μαθητές/μαθήτριες του σχολείου σας για τη σημασία της υγείας των φυτών.
4.

Στόχος μας είναι η συνεχής ανάπτυξη της δράσης, με καινούριο, αναθεωρημένο υλικό

και προγράμματα, ώστε τα μηνύματα της μέρας αυτής να εδραιωθούν στην αντίληψη της
κυπριακής κοινωνίας, μέσω των μελλοντικών πολιτών της.
5.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το

προσωπικό της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στην
ηλεκτρονική διεύθυνση perivallontika@cyearn.pi.ac.cy ή και στο τηλ. 22402331.

(Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου)
για Γενικό Διευθυντή ΥΠΠΑΝ

Κοιν. : - Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας)
- Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
- Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
- Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης

