
 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,    Τ.Θ. 12720,    2252 Λευκωσία 
Τηλ: 22402300 Φαξ: 22480505  Ιστοσελίδα: http://www.pi.ac.cy 

 
 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
Αρ. Φακ.: 4.2.07 
Αρ. Τηλ.: 22 402303               
Αρ. Φαξ: 22 480505   
e-mail: info@cyearn.pi.ac.cy  

                              ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
                                                     2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 

 
 
 

 
  

14 Φεβρουαρίου 2012               
 
 
 
Διευθυντές/ντριες Σχολείων  
Δημοτικής,  
Μέσης Γενικής και  
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

 

Θέμα: Συμμετοχή των μαθητών/τριων σε περιβαλλοντικές δράσεις σχετικές με τη 
βιοποικιλότητα 

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε 
συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, το Πανεπιστήμιο Frederick και την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών 
Οργανώσεων στα πλαίσια του προγράμματος PLANET-NET-CY που στόχο έχει την 
προστασία της βιοποικιλότητας του τόπου μας οργανώνει δύο περιβαλλοντικές δράσεις για 
συμμετοχή των σχολείων που αφορούν τη βιοποικιλότητα (δημιουργία φωτογραφικού 
λευκώματος για τη δημοτική εκπαίδευση και δημιουργία ενός σύντομου ενημερωτικού σποτ 
για τη Μέση-Γενική και Μέση Τεχνική Εκπαίδευση), και καλύπτουν τις πιο κάτω θεματικές 
ενότητες: 
 

1. Η Βιοποικιλότητα της περιοχής μου 
2. Τα κοινά και τα σπάνια φυτά της περιοχής μου 
3. Διατήρηση της βιοποικιλότητας στα Μικρο-Αποθέματα Φυτών 
4. Προσπάθειες διατήρησης ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Κύπρου 
5. Το δίκτυο «Natura 2000». 

 
Α)  Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης:  

Κάθε σχολείο που θα συμμετάσχει στη δράση του φωτογραφικού λευκώματος καλείται 
να δημιουργήσει φωτογραφικό άλμπουμ με 10 φωτογραφίες, οι οποίες να αφορούν μια 
από τις πιο πάνω θεματικές περιοχές. 

 
Β) Σχολεία Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης:  

Κάθε σχολείο που θα συμμετάσχει στη δράση δημιουργία ενημερωτικού σπότ, καλείται να 
πραγματοποιήσει βιντεοσκόπηση συνολικής διάρκειας μέχρι 3 λεπτών, η οποία να 
συνδέεται με μια από τις πιο πάνω θεματικές περιοχές. 
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