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Διευθυντές/ντριες 
Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων  
Μέσης Εκπαίδευσης 
 

Θέμα: Δ΄ Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο για το Περιβάλλον και την Αειφορία -  

Εκπαιδεύοντας Περιβαλλοντικούς Πολίτες 

 
Η Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας της Διεύθυνσης Μέσης 
Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και 
Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ) της Ιερής Μητρόπολης Λεμεσού διοργανώνουν το Δ΄ Παγκύπριο 
Μαθητικό Συνέδριο για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Το συνέδριο υποστηρίζεται επίσης 
από τους πιο κάτω συνεργαζόμενους φορείς:  

 Ερευνητική Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

 Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick 

 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου 

 Βιολογική Εταιρεία Κύπρου 

 Σύνδεσμος Βιολόγων/Φυσιογνωστών - ΟΕΛΜΕΚ 

 CYMEPA – Φίλοι της Θάλασσας. 
 
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλίου 2019 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της 
Ιερής Μητρόπολης Λεμεσού, γωνία Ελλάδος και Ενώσεως, 3041 Λεμεσός, 9:00 - 13:00. 
 
Το συνέδριο απευθύνεται σε μαθητικές ομάδες (ανεξάρτητα από αριθμό μαθητών/τριών) 
Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών (και στους συντονιστές εκπαιδευτικούς τους) που 
σχεδιάζουν και εκπονούν περιβαλλοντικές εργασίες στα σχολεία τους, είτε στο πλαίσιο 
κάποιου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή διαγωνισμού, είτε στο πλαίσιο των 
μαθητικών συμβουλίων των δήμων, είτε μετά από ανεξάρτητη πρωτοβουλία εκπαιδευτικών 
και μαθητών. Όλα τα σχολεία τα οποία έχουν κάποιο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα (π.χ. 
Χρυσοπράσινο Φύλλο, Οικολογικά σχολεία, Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον, 
SEMEP, GLOBE) θα πρέπει απαραίτητα να αποτυπώσουν την εργασία τους σε αφίσα την 
οποία θα υποβάλουν στο Δ΄ Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο για το Περιβάλλον και την 
Αειφορία. 
 
Το Δ΄ Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο για το Περιβάλλον και την Αειφορία, επιδιώκει: 

 Να προωθήσει τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο της 
καλλιέργειας κουλτούρας μάθησης, με ψηλούς μαθησιακούς στόχους οι οποίοι θα 
επιτευχθούν μέσα σε κλίμα συνεργασίας και αλληλεγγύης ανάμεσα σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς. 

 Να δώσει την ευκαιρία σε ομάδες μαθητών, μαζί με τους συντονιστές εκπαιδευτικούς 
τους, να παρουσιάσουν τις εργασίες τους σχετικά με το περιβάλλον και την αειφορία. 

 Να καλλιεργήσει την ενεργό περιβαλλοντική πολιτότητα και τη σύνδεση των 
σχολείων με την κοινότητα και συνεργαζόμενους φορείς. 

 Να δώσει τη δυνατότητα για διάχυση πληροφοριών, εμπειριών και μεθόδων. 

 Να καλλιεργήσει τη δημιουργικότητα, κριτική σκέψη και αναστοχαστική διαχείριση της 
γνώσης, ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη, συλλογική εργασία, χρήση 
των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας αλλά και τη δημοκρατική παρέμβαση 



στα κοινωνικά δρώμενα με στόχο τις αλλαγές που απαιτούνται για τη διαμόρφωση 
συνθηκών αειφορίας. 

 
 
Οι εργασίες πρέπει να έχουν τη μορφή επιστημονικής αφίσας. Οδηγίες για τη δημιουργία 
των αφισών δίνονται στο έντυπο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΦΙΣΑΣ» που επισυνάπτεται.  
Αριθμός εργασιών θα επιλεγούν για να παρουσιαστούν, από τις μαθητικές ομάδες, στο 
συνέδριο υπό μορφή προφορικής παρουσίασης (με χρήση PowerPoint) διάρκειας 
10΄ λεπτών. Τα κριτήρια για την επιλογή εργασίας για προφορική παρουσίαση είναι η 
Δημιουργικότητα, η Αρτιότητα, η Πρωτοτυπία και η Επιστημονική Εγκυρότητα των αφισών. 
 
Κάθε εργασία που υποβάλλεται θα πρέπει να εντάσσεται σε μια από τις πιο κάτω θεματικές 
περιοχές της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. 
 
Απορρίμματα Ερημοποίηση Τουρισμός 
Αστική Ανάπτυξη Μέσα Μεταφοράς Φτώχεια 
Βιοποικιλότητα Νερό Περιβάλλον και Υγεία 
Δάσος Παραγωγή και Κατανάλωση Κλιματική Αλλαγή 
Ενέργεια Περιβάλλον και Πολιτισμός Αειφόρος τρόπος διαβίωσης 
 
Τα σχολεία στα οποία δραστηριοποιούνται μαθητικές περιβαλλοντικές ομάδες και 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Συνέδριο (με υποβολή αφίσας) καλούνται: 
α. να συμπληρώσουν τη Δήλωση Ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται και να την 
 αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση dme-viologia@schools.ac.cy, της 
 Επιθεώρησης Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας, μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2019, 
 και  
β.  να αποστείλουν Αντίγραφο της Αφίσας που θα παρουσιάσουν στο συνέδριο, με τη 
 μορφή PDF αρχείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dme-viologia@schools.ac.cy, της 
 Επιθεώρησης Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας, μέχρι τις 8 Μαρτίου 2019. 

 
Θα δοθούν Α΄, Β΄ και Γ΄ Βραβείο για την Καλύτερη Αφίσα καθώς και Α΄, Β΄ και Γ΄ Βραβείο για 
την Καλύτερη Παρουσίαση στο συνέδριο. 
 
Μπορείτε να βρείτε αφίσες από τα προηγούμενα συνέδρια στον σύνδεσμο: 
http://kykpee.org/?page_id=7197. 
 
Συντονιστικό σχολείο για την οργάνωση του συνεδρίου είναι το Περιφερειακό Λύκειο Απ. 

Λουκά Κολοσσίου στη Δ. Λεμεσό σε συνεννόηση με την Επιθεώρηση 
Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επικοινωνείτε με τη Δρα Δήμητρα Χατζηχαμπή, Σύμβουλο στην Επιθεώρηση 
Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας, τηλ. 22809306 Πέμπτη-Παρασκευή. 
 
 
 
 
 

       
    

    Δρ Κυπριανός Δ. Λούης              Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 
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