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Γηεπζπληέο/ηξηεο ρνιείωλ 
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, 
Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, 
Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο 
 
 
ΘΔΜΑ: Έλαξμε πξνγξακκάησλ ηνπ Γηθηύνπ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

(Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Πεδνπιά, Κνηλόηεηαο Αθξσηεξίνπ, 
Αζαιάζζαο, Σαιακηνύο) 

 
 

Σα πξνγξάκκαηα ηνπ Γηθηύνπ Κέληξωλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΓΚΠΔ) ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ (ΤΠΠ) ζα πξνζθεξζνύλ θαη θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 
2011-2012. Σν Γίθηπν ΚΠΔ πξόθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ηε θεηηλή ρξνληά κε ηέζζεξα Κέληξα: 
α) Τν ΚΠΔ Πεδνπιά, ην νπνίν απνηειεί ζπλεξγαζία ηνπ ΤΠΠ κε ηελ Κνηλόηεηα Πεδνπιά, β) 
ην ΚΠΔ Αζαιάζζαο, πνπ απνηειεί ζπλεξγαζία ηνπ ΤΠΠ κε ην Σκήκα Γαζώλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γεωξγίαο Φπζηθώλ Πόξωλ θαη Πεξηβάιινληνο, γ) ην ΚΠΔ ηεο Κνηλόηεηαο 
Αθξσηεξίνπ, πνπ απνηειεί ζπλεξγαζία ηνπ ΤΠΠ κε ηελ Κνηλόηεηα Αθξωηεξίνπ θαη δ) ην 
ΚΠΔ Σαιακηνύο ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ Δπαξρία Πάθνπ θαη απνηειεί ζπλεξγαζία ηνπ ΤΠΠ 
κε ηελ Κνηλόηεηα αιακηνύο. Όια ηα Κέληξα ζηειερώλνληαη από εθπαηδεπηηθνύο κε εκπεηξία 
ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε.  
 
Σα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηωλ Κέληξωλ αθνξνύλ όιεο ηηο 
εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο (Πξνδεκνηηθή, Γεκνηηθή, Μέζε, Σερληθή-Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε) 
θαη ζπλδένληαη κε ηα ΝΔΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΠΔ) ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΑΑ), ηόζν 
ωο πξνο ην πεξηερόκελν όζν θαη ωο πξνο ηε θηινζνθία θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ΔΑΑ.  
 
εκεηώλεηαη όηη ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξύζκηζεο, ην Γίθηπν Κέληξσλ 
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ζρνιείν θαη θαζίζηαηαη κέξνο 
ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. Σε απηό ην πιαίζην, νη Γηεπζύλζεηο ησλ 
ζρνιείσλ ζα πξέπεη λα παξνηξύλνπλ ην πξνζσπηθό ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα 
πξνγξάκκαηα ηνπ Γηθηύνπ θαη λα εμεηάζνπλ κέζα από απηά ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ 
Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο, ζηε βάζε ηεο κε-ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Γηα ην ζθνπό 
απηό, ζηα πεξηβαιινληηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ θάζε ΚΠΔ, θαηαγξάθνληαη 
νη δηαζπλδέζεηο κε ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 
ΠΔ/ΔΑΑ. 
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Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηωλ πξνγξακκάηωλ γηα όια ηα Κέληξα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηξόπν πνπ 
λα δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ ηα 
ζέκαηα ηνπ Νένπ Αλαιπηηθνύ γηα ηελ ΠΔ/ΔΑΑ κέζα από πεηξακαηηθέο θαη βηωκαηηθέο 
δηαδηθαζίεο, βαζηζκέλεο ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ζηε δηαζεκαηηθή δηεξεύλεζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο.  
 
Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηωλ πξνγξακκάηωλ πνπ πξνζθέξνληαη από ηα Κέληξα αθνξνύλ ην 
Γάζνο, ην Έδαθνο, ην Νεξό, ηνλ Πνιηηηζκό θαη ην Πεξηβάιινλ, ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ 
Τνπηθή Κνηλσλία, ηε Βηνπνηθηιόηεηα, ηε Γεσινγία, ηηο Τνπηθέο Καιιηέξγεηεο, ηελ Πόιε 
θαη ην Πεξηαζηηθό Γάζνο, ηελ Δλέξγεηα θαη ηνλ Τνπξηζκό. Σα πξνγξάκκαηα πνπ 
πξνζθέξνληαη από θάζε Κέληξν, επηζπλάπηνληαη ζην ηέινο ηεο εγθπθιίνπ. Σεκεηώλεηαη όηη, 
αλ θαη νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο είλαη θνηλέο γηα ηα Κέληξα, ηα πξνγξάκκαηα πνπ 
πξνζθέξνληαη είλαη δηαθνξεηηθά, παξέρνληαο έηζη ηε δπλαηόηεηα ζε θάζε ζρνιείν λα 
κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζε όια ηα Κέληξα. Έηζη 
νη καζεηέο/ηξηεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εξγαζηνύλ ζε δηαθνξεηηθά πεδία κειέηεο 
θαη λα εμεηάζνπλ ζπγθξηηηθά θαη κέζα από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ηα δεηήκαηα πνπ 
πξνζεγγίδνληαη ζηα πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα ηνπ θάζε Κέληξνπ.  
 
Δηδηθόηεξα ζην θάζε Κέληξν ζα πξνζθέξνληαη νη πην θάηω ηύπνη πξνγξακκάηωλ: 
Α) Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Πεδνπιά:  

  Μνλνήκεξα πξνγξάκκαηα πνπ μεθηλνύλ από ηηο 9:00 θαη νινθιεξώλνληαη ζηηο 13:30. 

  Μνλνήκεξα πνπ μεθηλνύλ ζηηο 9:00 θαη νινθιεξώλνληαη ηόζν θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο 
όζν θαη θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο ζηηο 16:30.  

  Σξηήκεξα θαη δηήκεξα πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζε εξγάζηκν ρξόλν ηνπ 
ζρνιείνπ (Γεπηέξα έωο Παξαζθεπή). 

Β) Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αζαιάζζαο:  

  Μνλνήκεξα πξνγξάκκαηα πνπ μεθηλνύλ από ηηο 9:00 θαη νινθιεξώλνληαη ζηηο 13:00. 

  Μνλνήκεξα πξνγξάκκαηα πνπ μεθηλνύλ ζηηο 9:00 θαη νινθιεξώλνληαη ηόζν θαηά ηνπο 
ρεηκεξηλνύο όζν θαη θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο ζηηο 16:30.  

Γ) Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Κνηλόηεηαο Αθξσηεξίνπ: 

  Μνλνήκεξα πξνγξάκκαηα πνπ μεθηλνύλ από ηηο 9:00 θαη νινθιεξώλνληαη ζηηο 13:00. 

  Μνλνήκεξα πξνγξάκκαηα πνπ μεθηλνύλ ζηηο 9:00 θαη νινθιεξώλνληαη ηόζν θαηά ηνπο 
ρεηκεξηλνύο όζν θαη θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο ζηηο 16:30.  

Γ) Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Σαιακηνύο: 

 Μνλνήκεξα πξνγξάκκαηα πνπ μεθηλνύλ από ηηο 9:00 θαη νινθιεξώλνληαη ζηηο 13:30. 

  Μνλνήκεξα πξνγξάκκαηα πνπ μεθηλνύλ ζηηο 9:00 θαη νινθιεξώλνληαη ηόζν θαηά ηνπο 
ρεηκεξηλνύο όζν θαη θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο ζηηο 16:30.  

Όζα ζρνιεία επηζπκνύλ λα αλαρσξήζνπλ πξηλ από ηνλ θαζνξηζκέλν ρξόλν 
δηεμαγσγήο ησλ πξνγξακκάησλ, κπνξνύλ λα ηνλ θάλνπλ, αξθεί λα ελεκεξώζνπλ 
έγθαηξα ην πξνζσπηθό ησλ ΚΠΔ.  
 
Σα ΚΠΔ ζπκπιεξώλνπλ θαη εληζρύνπλ ηα ζρνιεία ζε όηη αθνξά ζηα ζέκαηα ηεο 
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε. ’ απηά ηα 
πιαίζηα, κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηελ ηζηνζειίδα http://www.pi.ac.cy/dnn (ζην ζύλδεζκν 
Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε-Γίθηπν Κέληξωλ Πεξηβαιινληηθήο 
Δθπαίδεπζεο) γηα λα ελεκεξωζείηε γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη 
νπνίεο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζην πιαίζην ηεο επέθηαζεο ηωλ 
πξνγξακκάηωλ ζην ζρνιείν θαη ηεο ζύλδεζήο ηνπο ηόζν κε ηα καζήκαηα ηνπ Αλαιπηηθνύ 
Πξνγξάκκαηνο, όζν θαη κε ηα άιια πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 
εθαξκόδνληαη ζε απηό.  
 
Σα ΚΠΔ είλαη ζεκαληηθό λα αμηνπνηεζνύλ ωο βαζηθνί ρώξνη κάζεζεο θαη δηαζύλδεζεο γηα ην 
ζρνιείν. Γελ απνηεινύλ ρώξνπο απιήο ςπραγσγηθήο ελαζρόιεζεο ησλ 
καζεηώλ/ηξηώλ, αιιά ρώξνπο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζπλεξγαηηθά κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 
θαη κέζα από εκπεηξηθέο, βησκαηηθέο, δεκηνπξγηθέο θαη αιιειεπηδξαζηηθέο 
παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο επηδηώθνπλ λα δώζνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηνπο 

http://www.pi.ac.cy/dnn
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καζεηέο/ηξηεο ελαιιαθηηθέο καζεζηαθέο επηινγέο γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ 
πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ θαη ησλ ζεκάησλ ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο.  
 
Αλαθέξνπκε όηη κέξνο ηωλ εμόδωλ κεηάβαζεο ηωλ νκάδωλ ζηα Κέληξα θαιύπηεηαη από ην 
Παηδαγωγηθό Ηλζηηηνύην. Σν πνζό ηεο επηρνξήγεζεο αλά Δπαξρία ζε θάζε Κέληξν 
θαζνξίδεηαη ωο εμήο: 
 
Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Πεδνπιά: 
Δπαξρία Λεπθωζίαο: €130  
Δπαξρία Λεκεζνύ: €130 
Δπαξρία Λάξλαθαο-Ακκνρώζηνπ: €150 
Δπαξρία Πάθνπ: €150 
 
Δηδηθόηεξα, γηα ην ΚΠΔ Πεδνπιά, ην νπνίν είλαη ην κόλν από ηα ηξία Κέληξα ην νπνίν 
παξέρεη ηξηήκεξα θαη δηήκεξα πξνγξάκκαηα, αλαθέξεηαη όηη ε δηακνλή θαη δηαηξνθή ηωλ 
νκάδωλ ζην Κέληξν, θαζώο επίζεο θαη κέξνο ηνπ πνζνύ ηωλ εμόδωλ κεηάβαζήο ηνπο ζηα 
πεδία κειέηεο ηεο πεξηνρήο θαιύπηνληαη πιήξωο από ην Παηδαγωγηθό Ηλζηηηνύην.  
 
Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αζαιάζζαο: 
Δπαξρία Λεπθωζίαο: €60  
Δπαξρία Λεκεζνύ: €80 
Δπαξρίεο Λάξλαθνο-Ακκνρώζηνπ: €80 
Δπαξρία Πάθνπ: €150 
 
Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αθξσηεξίνπ:  
Δπαξρία Λεπθωζίαο: €80  
Δπαξρία Λεκεζνύ: €60 
Δπαξρίεο Λάξλαθνο- Ακκνρώζηνπ: €120 
Δπαξρία Πάθνπ: €80 
 
Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Σαιακηνύο: 
Δπαξρία Λεπθωζίαο: €150  
Δπαξρία Λεκεζνύ: €80 
Δπαξρία Λάξλαθνο-Ακκνρώζηνπ: €150 
Δπαξρία Πάθνπ: €80 
 
Σν πνζό ηεο επηρνξήγεζεο ζα θαηαβάιιεηαη κεηά ηε ζπκκεηνρή ηωλ νκάδωλ ζηα 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηωλ Κέληξωλ. Γηα ην ζθνπό απηό, παξαθαινύληαη νη 
Γηεπζπληέο/ληξηεο ηωλ ζρνιείωλ, ην αξγόηεξν εληόο δύν εβδνκάδωλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
ζρνιείνπ ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα ηωλ ΚΠΔ, όπωο ζπκπιεξώλνπλ ην ζρεηηθό έληππν 
επηρνξήγεζεο πνπ επηζπλάπηεηαη, θαη καδί κε απηό λα απνζηέιινπλ ηελ απόδεημε πιεξωκήο 
ηνπ ιεωθνξείνπ ή αληίγξαθν, ζηε δηεύζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζην έληππν επηρνξήγεζεο, 
γηα θαηαβνιή ηνπ πνζνύ. Σεκεηώλεηαη όηη ην πνζό ηεο επηρνξήγεζεο απνζηέιιεηαη ζηηο 
Σρνιηθέο Δθνξείεο ζηηο νπνίεο ηα ζρνιεία ππάγνληαη, γηα απηό παξαθαινύληαη νη 
Γηεπζπληέο/ηξηεο λα απεπζύλνληαη ζηηο νηθείεο Σρνιηθέο Δθνξείεο γηα ιήςε ηεο 
επηρνξήγεζεο.  
 
Όια ηα πξνγξάκκαηα νξγαλώλνληαη θαη θαζνξίδνληαη κεηά από ζπλελλόεζε ηωλ ιεηηνπξγώλ 
ηωλ ΚΠΔ κε ην ζρνιείν ην νπνίν πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε απηά. Δπηπιένλ, ζαο 
ελεκεξώλνπκε όηη ην πξνζωπηθό ηωλ ΚΠΔ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα παξνρή θάζε 
βνήζεηαο ζε ό,ηη αθνξά ηελ νξγάλωζε πξνγξακκάηωλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
είλαη πξόζπκν λα παξάζρεη θάζε ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε θαη πιεξνθόξεζε ζε ζέκαηα πνπ 
άπηνληαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο. 
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Σνλίδεηαη όηη, γηα λα πεξηιεθζεί ην ζρνιείν ζαο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Κέληξνπ, ζα πξέπεη λα 
ζπκπιεξωζεί ην ζρεηηθό έληππν εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο θαη λα απνζηαιεί ζηε δηεύζπλζε 
πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηό. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ηα ζρνιεία κπνξνύλ 
λα ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα θαη ησλ ηεζζάξσλ Κέληξσλ. εκεηώλεηαη όηη ζην 
έληππν εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο ηα ζρνιεία ζα δειώζνπλ κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ην 
Κέληξν πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνύλ. Γηα ζθνπνύο θαιύηεξεο νξγάλσζεο, αιιά θαη 
θαηαλνκήο ησλ νκάδσλ ζηα ΚΠΔ, παξαθαιείζηε όπσο ζπκπιεξώλεηε θαη ηηο ηξεηο 
επηινγέο κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηό λα 
ηθαλνπνηεζεί ε 1ε ζαο επηινγή, ηόηε ην ζρνιείν ζαο ζα ηνπνζεηεζεί ζηα άιια δύν 
Κέληξα, ύζηεξα από ζπλελλόεζε κε ηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο ζπλνδνύο 
εθπαηδεπηηθνύο.  
 
ε πεξίπηωζε πνπ ην ζρνιείν επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζηα πξνγξάκκαηα ηωλ ΚΠΔ κε δύν ή 
ηξεηο νκάδεο, παξαθαινύληαη ηα ζρνιεία λα απνζηέιινπλ μερωξηζηό έληππν εθδήιωζεο 
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ θάζε νκάδα. 
 
Γεδνκέλωλ ηωλ ηδηαηηεξνηήηωλ νξγάλωζεο ηωλ πξνγξακκάηωλ θαη ηωλ εμωγελώλ 
παξαγόληωλ πνπ ππεηζέξρνληαη θαηά ην ζρεδηαζκό ηνπο, ηα ζρνιεία ζα ελεκεξώλνληαη, από 
ην Παηδαγωγηθό Ηλζηηηνύην κε ζρεηηθή επηζηνιή, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα 
ηωλ ΚΠΔ, βάζεη ηεο δήιωζεο ζπκκεηνρήο ηνπο.  
 
ε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ηωλ καζεηώλ πνπ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηα κνλνήκεξα 
πξνγξάκκαηα ηωλ ΚΠΔ, ζεκεηώλεηαη όηη απηόο δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 35 
καζεηέο/ηξηέο. ε πεξίπηωζε πνπ θάπνην ζρνιείν επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη κε πεξηζζόηεξνπο 
καζεηέο, απηό κπνξεί λα δηεπζεηεζεί ζε ζπλελλόεζε κε ην πξνζωπηθό ηνπ θάζε ΚΠΔ. Γηα ηα 
ηξηήκεξα ή δηήκεξα πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΠΔ Πεδνπιά ν αξηζκόο ηωλ καζεηώλ πνπ κπνξνύλ 
λα θηινμελεζνύλ ζην Κέληξν δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 35 καζεηέο/ηξηέο.  
 
Παξαθαινύληαη νη Γηεπζύλζεηο ηωλ ζρνιείωλ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν αξηζκόο ζπκκεηνρήο 
ηωλ καζεηώλ ζηα πξνγξάκκαηα ππεξβαίλεη ηνπο 25, όπωο απνζηέιινπλ δύν ζπλνδνύο 
εθπαηδεπηηθνύο γηα ζθνπνύο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο θαη δηεμαγωγήο ηωλ πξνγξακκάηωλ. 
Σεκεηώλεηαη όηη νη εθπαηδεπηηθνί-ζπλνδνί έρνπλ πιήξε επζύλε γηα ηελ πεηζαξρία θαη 
ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηώλ ηνπο θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
Παξαθαινύληαη νη Γηεπζύλζεηο ηωλ ζρνιείωλ θαη νη ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί λα δηαβάζνπλ 
πξνζεθηηθά ην έληππν «Σεκαληηθέο επηζεκάλζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθώλ θαη 
καζεηώλ ζηα θέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο», πνπ επηζπλάπηεηαη. 
 
Λακβάλνληαο ππόςε όηη ηα πεξηβαιινληηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ 
ζηεξίδνληαη ζηελ παξάιιειε εθπαίδεπζε καζεηώλ/ηξησλ θαη εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηε 
κεηαμύ ηνπο αιιειεπίδξαζε είλαη ζεκαληηθό νη ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί λα 
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ 
πξνγξακκάησλ.  
 
ρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην Γίθηπν Κέληξωλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (πεξηβαιινληηθά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, έληππα, εθδειώζεηο, αλαθνηλώζεηο θαη πιεξνθνξίεο θ.ά.), αιιά 
θαη γηα ηηο ππόινηπεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Παηδαγωγηθήο Οκάδαο Πεξηβαιινληηθήο 
Δθπαίδεπζεο πνπ αλαπηύζζνληαη από ην Παηδαγωγηθό Ηλζηηηνύην ζα κπνξείηε λα πάξεηε 
από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παηδαγωγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ, http://www.pi.ac.cy/dnn  ζηνλ εηδηθό 
ζύλδεζκν «Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε -Γίθηπν Κέληξωλ 
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο».  
 
 
 
 

http://www.pi.ac.cy/dnn
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Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ηωλ Κέληξωλ αιιά θαη ηηο 
ππόινηπεο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο, κπνξείηε λα επηθνηλωλείηε κε ηελ Γξ Αξαβέιια Εαραξίνπ 
ζην Παηδαγωγηθό Ηλζηηηνύην ζην ηει. 22-402352. 
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