
Οικολογικά Σχολεία 
Τα «Οικολογικά Σχολεία» είναι ένα διεθνές πρόγραμμα που συντονίζεται από το μη κερδοσκοπικό και 

μη κυβερνητικό Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το οποίο εδρεύει στην Κοπεγχάγη (Δανία). Στην 

Κύπρο, ο εθνικός συντονιστής είναι ο μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός «CYMEPA – 

Οι φίλοι της Θάλασσας» μαζί με το Υπουργείο Παιδείας. 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Μέσης εκπάιδευσης και στοχεύει να τους 

εκπαιδεύσει, ώστε να γίνουν οι ίδιοι/ες η αλλαγή που έχει ανάγκη ένας αναπτυξιακά βιώσιμος κόσμος, 

με τη συμμετοχή τους σε ωφέλιμες γι αυτούς εκπαιδευτικές δράσεις. Σχεδιάστηκε, για να κοινοποιήσει 

και να ενθαρρύνει τη δράση μιας ολόκληρης σχολικής μονάδας για το περιβάλλον και επίσης να 

καταστήσει την περιβαλλοντική συνείδηση και δράση ως ένα σημαντικό μέρος της ζωής και του ήθους 

των μαθητών/τριών ενός σχολείου.  

 

Κάθε σχολείο, μέσα από μια σειρά δράσεων αναμένεται, με την πάροδο του χρόνου, να έχει θετικά 

αποτελέσματα τόσο στις μαθησιακές επιδόσεις, στη στάση και συμπεριφορά των μαθητών/τριών, όσο 

και στην τοπική κοινότητα και το τοπικό περιβάλλον.  

Κάθε δράση ενσωματώνει και τις τρεις παραμέτρους της αειφόρου ανάπτυξης (Κοινωνία – Οικονομία – 

Οικολογία) και προτείνει πρακτικές λύσεις στα προβλήματα που μελετά. Τα σχολεία που λαμβάνουν 

μέρος στο πρόγραμμα βραβεύονται κάθε τρία χρόνια εφόσον συμπληρώσουν με επιτυχία για τρία 

συνεχόμενα χρόνια τις προτεινόμενες δράσεις τους. 

Η θεματική ενότητα που ακολούθησε το σχολείο μας για τη φετινή σχολική χρονιά είναι η Υγεία και 

Ευεξία . Μέσα από τις δράσεις την θεματικής ενότητας αυτής, θέλαμε οι μαθητές/τριες μας να 

ενεργοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός υγιεινού τρόπου ζωής στην καθημερινότητα τους, ολιστικού 

και πολυδιάστατου, που έχει στη βάση της αξίες που είναι συνδεδεμένες με την βιώσιμη ανάπτυξη, τον 

σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 

Μερικές από τις δράσεις μέσα από τις οποίες ενεργοποιήθηκαν οι μαθητές μας είναι οι αθλητικές 

δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της αθλητικής εβδομάδας (Move week) όπως ποδηλασία, 

καλαθόσφαιρα, βόλεϊ, περπάτημα, χορός , jogging , ετοιμασία υγιεινού προγεύματος με τη συμβολή 

του καθηγητικού συλλόγου και του συνδέσμου γονέων, ξενάγηση και παρακολούθηση σεμιναρίου στο 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας και δημιουργία εργασιών και ζωγραφιών με θέμα 

την Ευεξία.  

Μέσα απο αυτό το οικολογικό πρόγραμμα, οι μαθητές μας συμμετείχαν στη δεντροφύτευση 

δεντρυλλίων και αρωματικών φυτών στο χώρο του σχολείου και  στην συγκομιδή ελιών από τον 

ελαιώνα του σχολείου και στην παραγωγή βιολογικού ελαιόλαδου. Το ελαιόλαδο διατέθηκε προς 

πώληση στην καθηγητικό σύλλογο και τα χρήματα που μαζεύτηκαν ενίσχυσαν το ταμείο απόρων 

μαθητών του σχολείου μας. 

Παράλληλα με τις πιο πάνω δραστηριότητες, στο σχολείο μας διεξαγόταν ολόχρονα ανακύκλωση 

τηγανέλαιου, χαρτιού, μπαταριών και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών. 

 



 

 



 

 

  

 



 


