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Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ην εθπαηδεπηηθό ζπλέδξην πνπ νξγάλωζε ην 

Κππξηαθό Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο (ΚΥ.Κ.Π.Δ.Δ.), ηεο 

Ιεξάο Μεηξνπόιεωο Λεκεζνύ, κε ζέκα «Εθαίδεσζε γηα ηο Περηβάιιολ θαη ηελ 

Αεηθορία ηες Γες». Τν ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Σάββαην 14 Μαΐνπ 2011 

ζηελ Αίζνπζα Δθδειώζεωλ ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεωο Λεκεζνύ κίιεζαλ κεηαμύ 

άιιωλ ν Γξ. Μαππνύξαο π. Γεκήηξηνο, Δπηζεωξεηήο Φπζηνγλωζηηθώλ-Βηνινγίαο θαη 

ν Πξόεδξνο ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. Αηηηθήο, θ. Γεώξγηνο  

Φαξαγγηηάθεο. Πέξαλ από 300 ζύλεδξνη παξαθνινύζεζαλ ην εθπαηδεπηηθό ζπλέδξην, 

θπξίωο εθπαηδεπηηθνί, δηεπζπληέο ζρνιείωλ θαη επηζεωξεηέο.  

Μεηαμύ ηωλ πνιύ ελδηαθέξνληωλ ζπκπεξαζκάηωλ  ζηα νπνία θαηέιεμε ην 

ζπλέδξην είλαη όηη ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ 

ζε κεγάιν βαζκό ζηε δηακόξθωζε ζεηηθώλ ζηάζεωλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη όηη ηα 

πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ΚΥ.Κ.Π.Δ.Δ. έρνπλ ζηεθζεί κε 

ηεξάζηηα επηηπρία. Δπηπιένλ, ζην ζπλέδξην δηαθάλεθε πωο ζε κα επνρή πνπ επηθξαηεί 

ε έληνλε νηθνλνκηθή θαη νηθηζηηθή αλάπηπμε, επηθέληξν ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο ζα πξεπεη λα είλαη ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία ηεο Γεο.  Τνλίζηεθε 

επίζεο πωο ε επόκελε γεληά πξνγξάκκαηωλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα 

εμππεξεηεί ην ζηόρν απηό. Τέινο, ηνλίζηεθε ε πξνζθνξά ηνπ δηεζλνύο πξνγξάκκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο «Φύιαθεο ηεο Γεο» πνπ γηα πξώηε θνξά ζηνλ 

ειιελόθωλν ρώξν πξνζθέξεηαη από ην ΚΥ.Κ.Π.Δ.Δ, ωο έλα πξόγξακκα πνπ 

εζηηάδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία ηεο γεο. 

Σην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπλεδξίνπ έγηλε  παξάδνζε ηηκεηηθώλ δηπιωκάηωλ 

ζηνπο Γηεπζπληέο ζρνιείωλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Κππξηαθνύ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο 

ελώ ηηκεηηθά δηπιώκαηα απνλεκήζεθαλ θαη ζηνπο καζεηέο πνπ νινθιήξωζαλ ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο ωο Φύιαθεο ηεο Γεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη κέζα ζε ιίγνπο κόλν 

κήλεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2010-2011, εθαηνληάδεο καζεηέο θαη δεθάδεο 

εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηείραλ κε επηηπρία ζηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο ηνπ ΚΥ.Κ.Π.Δ.Δ. ηα νπνία παξέρνληαη δωξεάλ. 

 

 

Με εθηίκεζε, 

                        

 

 

      Δπηζηεκνληθή-Παηδαγωγηθή Οκάδα ΚΥ.Κ.Π.Δ.Δ. 
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