ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΓΟΝΕΙΣ
Αγαπητοί μαθητές και γονείς,
σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, θα
λειτουργήσουν θερινά τμήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα οποία διοργανώνει ο
Σύνδεσμος Φυσιογνωστών Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙΚ). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι διάρκειας τεσσάρων
ημερών (τρεις διανυκτερεύσεις) και περιλαμβάνει δραστηριότητες εντός και εκτός του
Περιβαλλοντικού κέντρου.
Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια της επαρχίας
Λευκωσίας και Λάρνακας (Α΄ ομάδα με 20 μαθητές, από τις 2/7 μέχρι τις 5/7) και από
γυμνάσια της επαρχίας Λεμεσού (Β΄ ομάδα με 20 μαθητές, από τις 17/7 μέχρι τις 20/7).
Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης απευθύνεται κατά προτίμηση σε μαθητές
της Β΄ τάξης Γυμνασίου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές θα διαμένουν
στο Περιβαλλοντικό Κέντρο του Πεδουλά, σε δύο μεγάλες αίθουσες, ξεχωριστά τα
αγόρια από τα κορίτσια. Η κάθε ομάδα θα αποτελείται στο σύνολο από 20 μαθητές.
Μαζί με τους μαθητές θα βρίσκονται δύο συνοδοί καθηγητές/τριες, καθώς και
εκπαιδευτής από το ΠΙΚ.
Κάθε μαθητής καλείται να καταβάλει μόνο το ποσό των 70 ευρώ. Το ποσό αυτό
καλύπτει έξοδα μετακινήσεων του, τόσο προς και από τον Πεδουλά, όσο και εκείνα για
τις ανάγκες των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Καλύπτει ακόμα εξολοκλήρου τη
διατροφή, περιλαμβανομένων του προγεύματος, του μεσημεριανού και του δείπνου,
καθημερινά, για την περίοδο των τεσσάρων ημερών του προγράμματος.
Όσον αφορά στα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να μεταφέρει μαζί του κάθε μαθητής,
καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αυτές θα του γνωστοποιηθούν με ειδικό
έντυπο που θα παραλάβει ο κάθε μαθητής, αφού επιλεγεί για να συμμετάσχει στο
πρόγραμμα.
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Αγαπητοί μαθητές, αναμένουμε τη συνεργασία σας, ώστε οι δραστηριότητες να
διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί
από τους διοργανωτές, μερικοί από τους οποίους είναι οι ακόλουθοι:


Καλλιέργεια του ενδιαφέροντος και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον



Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης σε σχέση με την περιβαλλοντική αειφορική
συμπεριφορά των πολιτών



Ανάπτυξη πειραματικών δεξιοτήτων, συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης
δεδομένων



Επαφή με τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και ιστορικές πτυχές των
περιβαλλοντικών θεμάτων



Κοινωνικοποίηση και αλληλοσεβασμός ανάμεσα στους συμμετέχοντες

Ο Σύνδεσμος φυσιογνωστών Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ και το ΠΙΚ, είναι βέβαιοι ότι με την
καθιέρωση αυτού του θεσμού θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση των
μαθητών μας σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας.
Αναμένουμε να στηρίξετε το θεσμό αυτό, με την ενεργό συμμετοχή σας στο πρόγραμμα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
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