ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

ΘΕΜΑ

Όσο υπάρχουν νεαρά κορίτσια που βιώνουν ανεπιθύμητες
εγκυμοσύνες, παιδιά που πεθαίνουν από ασθένειες γιατί δεν
εμβολιάζονται, νέοι που βασανίζονται και εξαθλιώνονται από τη χρήση
ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών και άνθρωποι που ζουν
σε ανθυγιεινά περιβάλλοντα, δεν μπορούμε να σταματήσουμε να
αγωνιζόμαστε. Η υγεία είναι δικαίωμα. Για να απολαμβάνουμε όλοι
αυτό το δικαίωμα, πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και πρόληψη από
πολύ νωρίς, από την παιδική ηλικία. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε την
καλή υγεία και ευημερία όλων μας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
• Οι μαθητές για να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν ορισμένες
βασικές αξίες για τη διατήρηση της υγείας τους
• Να αποκτήσουν κατανόηση και ενσυναίσθηση για τους άλλους
• Να αποκτήσουν σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον, το οποίο
είναι το Α και το Ω στην υγεία και ευημερία τους
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:
Α/Α Δραστηριότητες
1 Επιθεώρηση των αιθουσών
διδασκαλίας, ειδικών αιθουσών,
εργαστηρίων, γήπεδο και αυλή του
σχολείου για διερεύνηση τυχόν
ελαττωματικών πριζών και ηλεκτρικών
ειδών, σπασμένων τζαμιών, αιχμηρών
αντικειμένων και οτιδήποτε άλλων
αντικειμένων που θέτουν σε κίνδυνο
την υγεία των μαθητών, καθηγητών και
υπόλοιπου προσωπικού του σχολείου.
2
3

4
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Έλεγχος αποχέτευσης- Έλεγχος
ποιότητας του νερού
Σχολαστική καθαριότητα και
εξαερισμός των αιθουσών και των
υπόλοιπων χώρων του σχολείου και
κυρίως των τουαλετών.
Περιποίηση των τάξεων και δημιουργία
περιβαλλοντικής γωνιάς με ζωγραφιές,
ανακοινώσεις που αφορούν το
περιβάλλον και με τοποθέτηση
κουτιών ανακύκλωσης πλαστικών,
χαρτιού και πωμάτων.
Ενημέρωση με έντυπο υλικό, τους
μαθητές, τους καθηγητές και τους
γονείς των μαθητών για τις
περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο
σχολείο μας.

Υπεύθυνος
Ομάδα καθηγητών
επιτροπής «ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ
ΧΩΡΟ»

Σχολική Εφορεία
Οι φροντίστριες του
σχολείου.

Ο υπεύθυνος καθηγητής με
τους μαθητές του τμήματος
του.

Οι μαθητές μέλη της
επιτροπής με την υπεύθυνη
καθηγήτρια του
προγράμματος του σχολείου
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• Ανακύκλωση (χαρτί, πλαστικά,
μπαταρίες).
• Συλλογή πλαστικών πωμάτων.
Θα τα προσφέρουμε στο Κέντρο
Ημερίσιας Φροντίδας Ενηλίκων
ΑΜΕΑ του συμπλέγματος των
κοινοτήτων του διαμερίσματος
Μόρφου.
• Ανακύκλωση ειδών ένδυσης και
υπόδυσης. Ξεχωρίζουμε τα
ρούχα που είναι σε καλή
κατάσταση και τα χαρίζουμε στα
παιδιά που τα χρειάζονται.
Συμμετοχή στο πρόγραμμα
τηγανοκίνησης.
(κατά τη περισινή σχολική χρονιά
πήραμε την πρώτη θέση παγκυπρίως
και το χρηματικό ποσό των 1165,38
ευρώ, το οποίο αξιοποιήθηκε για την
αγορά λαστίχων ποτίσματος, κάδων
ανακύκλωσης και ότιδήποτε άλλο
χρειαστεί για την βελτίωση του
περιβάλλοντος του σχολείου.
Δημιουργία λαχανόκηπου στο σχολείο
και περιποίηση του με φυσικά υλικά.
Κομποστοποίηση:
Κατασκευή κομποστοποιητή και
επίδειξη στους μαθητές καθηγητές και
υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου
πως γίνεται η κομποστοποίηση και η
σημασία της.
Ενημέρωση των γονιών και των
κηδεμόνων των μαθητών και της
ευρύτερης κοινότητας, για τη σημασία
της κομποστοποίησης με έντυπο υλικό
και πρόσκλησή τους για συμμετοχή
στην κομποστοποίηση .

Όλοι οι καθηγητές, μαθητές
και υπόλοιπο προσωπικό του
σχολείου

Τέσσερις μαθητές της
επιτροπής, του τμήματος Γ5
και μία φροντίστρια

Μαθητές μέλη του
προγράμματος, Καδή
Δέσποινα
Κύριος Τάσος
(από το προσωπικό του
σχολείου μας)
Καδή Δέσποινα, ομάδα
μαθητών του προγράμματος
«Οικολογικά Σχολεία»
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Ετοιμασία Παρουσιάσεων με θέματα
που αφορούν την Υγεία και Ευημερία
των μαθητών του σχολείου μας.
Οι παρουσιάσεις θίγουν θέματα όπως
εξαρτησιογόνες ουσίες, διαφυλικές
σχέσεις, σωστή διατροφή,
εμβολιασμός, μέτρα πρόληψης από τις
μεταδοτικές ασθένειες, φροντίδα του
σώματος, η σημασία της άσκησης στον
ανθρώπινο οργανισμό.
Οι παρουσιάσεις προβάλλονται μέσα
από το αναλυτικό πρόγραμμα
ορισμένων μαθημάτων όπως
Βιολογίας, Οικιακή Οικονομία και
Φυσικής Αγωγής.
Για τους εμβολιασμούς έγινε
ενημέρωση και από την Επισκέπτρια
Υγείας του σχολείου μας.
Επίσης στις αναπληρώσεις, από όσους
συναδέλφους το επιθυμούσαν υπάρχει
στο σχολείο φάκελος με τα διάφορα
θέματα και μπορούσαν να τον
χρησιμοποιήσουν όπως επιθημούσαν.
Οι μαθητές μέλη της επιτροπής
συνέταξαν κώδικα σωστής
συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση
των μεταδοτικών νοσημάτων.
Αναρτήθηκαν πλαστικοποιημένοι
τρόποι για την αντιμετώπιση των
μεταδοτικών νοσημάτων, Εισήγηση του
Υπουργείου Υγείας.
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Βιωματικά εργαστήρια «Ταξίδι Ζωής»
για την Α΄ τάξη από τον ΚΕΝΘΕΑ με
σκοπό οι μαθητές να αποκτήσουν
ασπίδα έναντι στις εξαρτήσεις
16/12/19, 17/12/19, 18/12/19

Επιτροπή Αγωγής Υγείας και
Πρόληψης της Ενδοσχολικής
Βίας
Αντιπρόσωποι του ΚΕΝΘΕΑ

Η σημασία της άσκησης στον
ανθρώπινο οργανισμό.

Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
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Οι μαθητές μέλη της
επιτροπής με την
καθηγήτρια Δέσποινα Καδή,
στις συνεδριάσεις τους, οι
καθηγητές των αντίστοιχων
μαθημάτων, μέσα από τα
μαθήματά τους, οι καθγητές
στις αναπληρώσεις τους, η
Σχολίατρος, η
Επισκέπτρια Υγείας και η
κυρία Δήμητρα Χριστοφίδου
υπεύθυνη Β.Δ
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Διοργανώθηκαν αγώνες ποδοσφαίρου
και καλαθόσφαιρας μεταξύ των
τμημάτων. Επίσης προσκλήθηκαν
ειδικοί και διάσημοι αθλημάτων για να
μιλήσουν στους μαθητες για τη
σημασία της άσκησης στον ανθρώπινο
οργανισμό.
Υγιεινά ενδιάμεσα γεύματα.
Στις αρχές της σχολικής χρονιάς, σε
διαλείμματα δόθηκαν στους μαθητές
δωρεάν ενδιάμεσα γεύματα.

Επιτροπής Αγωγής Υγείας και
Πρόληψης της Ενδοσχολικής
Βίας, καθηγήτρια Οικιακής
Οικονομίας
Επιχορήγηση από τον
Σύνδεσμο Γονέων
Προετοιμασία πινακίδας με θέματα
Δέσποινα Καδή
οικολογικού περιεχομένου σε περίοπτη Μαθητές μέλη της επιτροπής
θέση.
Δεντροφύτευση στο σχολείο και
Χριστοφίδου Δήμητρα Β.Δ,
Γιορτή του Δέντρου
Καδή Δέσποινα, ομάδα
μαθητών του προγράμματος,
Υπεύθυνοι τμημάτων και
μαθητικό συμβούλιο κάθε
τμήματος.
Επίσκεψη σε δύο περιβαλλοντικά
Καδή Δέσπονα, Λουκά Νίκος
κέντρα με τον όμιλο άνθρωπος και
Υγεία- Περιβαλλοντικός όμιλος
1) Περιβαλλοντικό κέντρο
ενημέρωσης στο Τρόοδος
2) Γεωπάρκο Τροόδους
Καλλιέργια βιολογικών ελιών στο
Σάββας Νικολάου Β.Δ με την
χώρο του σχολείου. Από το μάζεμα
ομάδα των μαθητών του
των ελιών πήραμε λάδι το οποίο
Οικολογικού Σχολείου
πουλήσαμε και διαθέσαμε τα λεφτά
για τους άπορους μαθητές του
σχολείου μας
Διαγωνισμός καλύτερης αφίσας και
Όλοι οι μαθητές του
καλύτερου ποιήματος για το θέμα.
σχολείου
αναμένεται
Κοινοποίηση των δραστηριοτήτων του
Προγράμματος «Οικολογικά Σχολεία»
Δέσποινα Καδή
Κυπριανού Χρίστος
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μέσω του περιοδικού του σχολείου και
στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.
Συμμετοχή στο διαγωνισμό του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας «Έρευνα
από μαθητές 2020».
Τίτλος εργασίας: Αντιεμβολιαστικό
κίνημα στην Κύπρο: Απειλή για τη
δημόσια υγεία.
Προετοιμασία του θέματος από φέτος
για να το παρουσιάσουμε του χρόνου.
Εκπαιδευτική Ημερίδα κατά του
ρατσισμού και της ξενοφοβίας
21/02/20 από την ΚΟΕ (2 περίοδοι)
Δημιουργία έντυπου υλικού για
προστασία από τις εποχικές
αναπνευστικές λοιμώξεις. Μετά από
σύντομη συζήτηση αναρτήθηκε στην
πινακίδα κάθε τμήματος του σχολείου.
Δημιουργία έντυπου υλικού αναφορικά
με οδηγίες και μέτρα πρόληψης για τον
COVID 19. Αναρτήθηκε στην πινακίδα
κάθε τμήματος.
Σε όλους τους κηδεμόνες στάληκε το
σχετικό έντυπο του ΥΠΠΑΝ.
Εκδήλωση 29 Φεβρουαρίου 2020
«Παγκόσμια Μέρα Σπάνιων Γενετικών
Παθήσεων»
Παρακολούθηση θεατρικών
παραστάσεων με θέματα κοινωνικά
που αφορούν την εφηβία.
Τα μηνύματα και τα νοήματα των
έργων συζητήθηκαν με ανοιχτό
διάλογο στον οποίον συμμετείχαν όλοι
οι θεατές/ μαθητές
Κάποιες εκδηλώσεις που ήταν
προγραμματισμένες για την περίοδο
μετά 10/03/20, αναβλήθηκαν λόγω
του COVID 19

Καδή Δέσποινα,
Παπαχριστοφόρου Ειρήνη

Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

Επιτροπή Αγωγής Υγείας και
Πρόληψης της Ενδοσχολικής
Βίας

Επιτροπή Αγωγής Υγείας και
Πρόληψης της Ενδοσχολικής
Βίας
Υπεύθυνη Δ.Χριστοφίδου, ΒΔ

Όλο το σχολείο

Επιτροπή Αγωγής Υγείας και
Πρόληψης της Ενδοσχολικής
Βίας
Υπεύθυνη Δ. Χριστοφίδου,
ΒΔ

