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Το Κυπριακό Κζντρο Περιβαλλοντικισ Ζρευνασ και Εκπαίδευςθσ
(ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) από τθν ίδρυςι του το 2004 ζχει αναπτφξει ςθμαντικι
δράςθ ςτον τομζα τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, που
αποτελεί και τον κφριο τομζα δράςθσ του, αλλά και ςτουσ τομείσ
τθσ Περιβαλλοντικισ Ενθμζρωςθσ και Ζρευνασ. Στόχοσ του είναι θ
διαμόρφωςθ
περιβαλλοντικά
εγγράμματων
και
ευαιςκθτοποιθμζνων πολιτών αλλά και καταρτιςμζνων
εκπαιδευτικών για τα κζματα του περιβάλλοντοσ.
Στα πλαίςια τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ δθμιοφργθςε και
παρζχει δωρεάν 10 Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
προσ τουσ μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ των δθμόςιων και
ιδιωτικών ςχολείων Δθμοτικισ και Μζςθσ εκπαίδευςθσ. Η μεγάλθ
επιτυχία των προγραμμάτων περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ του
ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. φαίνεται και από τθ μεγάλθ ςυμμετοχι. Ζχουν
ςυμμετάςχει ςτα προγράμματα του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. 22.000 μαθητζσ και
εκατοντάδεσ εκπαιδευτικοί.
Σθμαντικι είναι και θ πρόςφατθ ζνταξι του ςτο Ινςτιτοφτο
Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία τθσ Γθσ-ζνα διεκνι, μθ
κερδοςκοπικό εκπαιδευτικό οργανιςμό- και θ εφαρμογι του
προγράμματοσ «Φφλακεσ τθσ Γθσ». Το πρόγραμμα «Φφλακεσ τθσ
Γθσ» εφαρμόηεται ςε δώδεκα χώρεσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο και κα
υλοποιθκεί για πρώτθ φορά ςε Ελλθνόγλωςςθ χώρα από το
ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. από τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά.

Η όλθ δράςθ και προςφορά του, φζρνει το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. ςτθν
πρωτοπορία τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ςτθν Κφπρο. Λιτά
και χωρίσ τυμπανοκρουςίεσ το Κυπριακό Κζντρο Περιβαλλοντικισ
Ζρευνασ και Εκπαίδευςθσ χαράςςει μια καινοτόμο και καρραλζα
πορεία
αφφπνιςθσ
και
ευκφνθσ,
εκπαίδευςθσ
και
ευαιςκθτοποίθςθσ, γνώςθσ και δράςθσ απζναντι ςτο περιβάλλον
μασ που κακθμερινά καταςτρζφεται.

Το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. ιδρφκθκε από τθν Ιερι Μθτρόπολθ Λεμεςοφ ςτα
πλαίςια τθσ πνευματικισ προςφοράσ τθσ, ςυμβάλλοντασ ενεργά
ςτθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Για το ςκοπό αυτό
ζχει αξιοποιθκεί το αγρόκτθμα Αγίου Νικολάου που βρίςκεται
ςτθν καρδιά τθσ χερςονιςου του Ακρωτθρίου, ζνασ χώροσ
εξαιρετικισ οικολογικισ αξίασ με ποικιλία οικοτόπων και
ςθμαντικό αρικμό ςπάνιων και κινδυνευόντων ειδών χλωρίδασ και
πανίδασ.
Συνεργάηεται με τα αρμόδια Υπουργεία τθσ Κυπριακισ
Δθμοκρατίασ, Παιδείασ & Πολιτιςμοφ και Γεωργίασ, Φυςικών
Πόρων & Περιβάλλοντοσ κακώσ και με Πανεπιςτιμια και
ερευνθτικοφσ φορείσ τθσ Κφπρου και του εξωτερικοφ.

