
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής  -  

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

 

Στο σχολείο μας και τη φετινή σχολική χρονιά (όπως και 

τις δύο προηγούμενες),  καθορίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή 

η περιβαλλοντική πολιτική της σχολικής μας μονάδας, που έχει 

ως βασικό της θέμα τα Απορρίμματα και την Ανακύκλωση. 

Στόχος μας ήταν και είναι οι μαθητές του σχολείου μας 

αλλά και το κοινωνικό τους περιβάλλον όπως η οικογένεια  και 

γενικότερα η κοινότητα στην οποία ζουν, να αντιληφθούν την 

αξία της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω της 

ανακύκλωσης, να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται με το 

θέμα αυτό και να τις εφαρμόσουν κατάλληλα, καθώς επίσης να 

αναπτύξουν φιλικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στο 

περιβάλλον.  

Για την υλοποίηση του στόχου μας, προγραμματίστηκαν 

μέσα από το σχέδιο δράσης και υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς αρκετές δραστηριότητες.  

Συνοπτικά αναφέρονται κάποιες από τις δράσεις που 

έγιναν: 

• Δημιουργία χριστουγεννιάτικων και άλλων 

κατασκευών με ανακυκλώσιμα υλικά – 

Διακόσμηση του δέντρου στο θέατρο του 

σχολείου 

 

 



 

• Συλλογή πλαστικών 

πωμάτων σε συνεργασία 

με τον Αντιρευματικό 

Σύνδεσμο Κύπρου 

• Συλλογή και 

ανακύκλωση μπαταριών 

σε συνεργασία με την 

Α.Φ.Η. 

• Συμμετοχή του σχολείου 

στο πρόγραμμα για την 

Τηγανοκίνηση, στο οποίο 

γίνεται  συλλογή του 

τηγανέλαιου σε ειδικό βαρέλι που προμήθευσε ο μη- κερδοσκοπικός 

οργανισμός ΑΚΤΗ το σχολείο. Στόχος είναι η  οικονομική στήριξη της 

σχολικής μας μονάδας ανάλογα με την ποσότητα του λαδιού που θα 

συγκεντρωθεί.  

Εκπρόσωπος του οργανισμού ΑΚΤΗ προσκλήθηκε από το σχολείο και 

μίλησε στους μαθητές για τη σημασία της συλλογής και ανακύκλωσης 

του μαγειρικού λαδιού.  

• Συλλογή ειδών ένδυσης και υπόδησης καλής κατάστασης  και διανομή 

τους σε άπορα παιδιά του σχολείου καθώς και στους μαθητές του 

σχολείου μας που διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας 

Αιτητών Διεθνούς Προστασίας. Επίσης, το σχολείο συνεργάστηκε και 

στήριξε με αυτό τον τρόπο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως τον 

ΠΑΣΥΚΑΦ και τον Ανάκυκλο. 

•  Ανακύκλωση χαρτιού και  μελανιών 

 



• Τοποθέτηση καλάθων ανακύκλωσης χαρτιού σε κάθε τάξη από την αρχή 

της σχολικής χρονιάς. Υπεύθυνος μαθητής /τρια από κάθε τάξη  

μεταφέρει και αδειάζει το χαρτί στο μεγάλο κάδο ανακύκλωσης στο 

θέατρο του σχολείου. 

• Διαμόρφωση του σχολικού κήπου όπως ξεχόρτισμα, καλλωπισμός 

παρτεριών, φύτεμα σπόρων και εποχιακών λουλουδιών.  

• Επίσκεψη των μαθητών του σχολείου στο Περιβαλλοντικό Κέντρο 

Ορόκλινης όπου συμμετείχαν σε δημιουργικές δραστηριότητες σχετικά 

με τα διάφορα είδη πουλιών που ζουν στο συγκεκριμένο βιότοπο. 

• Αγορά παραμυθιών με θέμα τα Απορρίμματα και την Ανακύκλωση τα 

οποία αξιοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς  κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων που έγιναν για το θέμα αυτό.  

Παράλληλα, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς υλοποιήθηκαν 

δραστηριότητες μέσα από διάφορα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού 

Προγράμματος  όπως  

Ελληνικά, Αγωγή Υγείας – 

Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση,   Τέχνη, 

Μουσική. Για 

παράδειγμα έγιναν 

δραστηριότητες όπως 

συγγραφή 

παραμυθιού σχετικά 

με την προστασία του 

περιβάλλοντος, κατασκευή ενημερωτικών αφισών για την 

Ανακύκλωση, ζωγραφιές και κατασκευές  με θέμα τα απορρίμματα , διδασκαλία 

σχετικών τραγουδιών.   

 



Εκτός από τις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν πιο πάνω, προγραμματίζονταν κι 

άλλες για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς όπως: 

• Καθαριότητα σχολικού κήπου από τους μαθητές κάθε τάξης 

• Δεντροφύτευση στο χώρο του σχολείου και υιοθεσία ενός δέντρου από τους 

μαθητές κάθε τάξης 

• Ετοιμασία πινακίδων με τις ονομασίες των φυτών του κήπου από τους μαθητές 

των μεγαλύτερων τάξεων και τοποθέτησή τους σε διάφορα σημεία του κήπου 

• Ομιλία και παρουσίαση για την Ανακύκλωση από τον κ. Μάριο Ευθυμίου   

Μέσα από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν,  δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να 

εμπλακούν σε δημιουργικές δραστηριότητες  και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους 

για το θέμα της Διαχείρισης των απορριμμάτων , της Ανακύκλωσης και γενικότερα να 

αγαπήσουν και να γίνουν πιο 

φιλικοί απέναντι στο 

περιβάλλον.  

 


