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Παπαϊωάννου 

 

Ζητήματα και προβλήματα που προκύπτουν σε σχέση με το σχολείο και την περιοχή στην οποία 

αυτό βρίσκεται. 

 Στο σχολείο υπολειτουργεί το σύστημα διαχωρισμού και διαλογής απορριμμάτων. Έστω κι αν το 

σχολείο διαθέτει κάδους ανακύκλωσης, αυτοί δεν χρησιμοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό από 

τους μαθητές. 

 Μέσα και έξω από τους καλάθους του σχολείου παρατηρούνται μεγάλες ποσότητες φαγητού το 

οποίο απορρίπτεται από τα παιδιά. 

 Στην αυλή και γενικά στους κοινόχρηστους χώρους παρατηρούνται πολλά απορρίμματα. 

 Χώρος πρασίνου μέσα στη σχολική αυλή, ο οποίος παραμένει ανεκμετάλλευτος 

 Ανεπαρκείς γνώσεις για την τοπική βλάστηση και τα τοπικά φυτά, τα οποία συνθέτουν την 

πολιτιστική φυσιογνωμία του τόπου μας.  

 Ζημιές που γίνονται σε χώρους του σχολείου τις νυχτερινές ώρες όπως σπάσιμο τζαμιών, 

αναγραφή συνθημάτων στους τοίχους, ξερίζωμα δέντρων κ.α. 

 

Ζήτημα/Πρόβλημα στο οποίο θα δοθεί έμφαση κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά  

- Ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στο σχολείο, στη γειτονιά και στην κοινότητα με 

έμφαση στην πρόληψη, μείωση και επαναχρησιμοποίηση.  

- Πρασίνισμα και αναβάθμιση της αυλής του σχολείου και μετατροπή του χώρου πρασίνου σε 

υπαίθρια τάξη.   

  

Γιατί επιλέγηκε το συγκεκριμένο θέμα και πώς συνδέεται με το τοπικό σας πλαίσιο; 

Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στο σχολείο μας, συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της 

ποιότητας ζωής των μαθητών/τριών του σχολείου μας. Τα απορρίμματα που εντοπίζονται τόσο στις 

σχολικές τάξεις, όσο και στους κοινόχρηστους χώρους και στη σχολική αυλή επηρεάζουν άμεσα τη 

λειτουργία του σχολείου, αφού δημιουργούν μια αρνητική  εικόνα για το σχολείο μας. Θεωρούμε ότι 

το σχολείο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ευαισθητοποιημένων μαθητών/τριών για το ζήτημα 

των απορριμμάτων και θα επιχειρηθεί βελτίωση στον τρόπο διαχείρισής τους ξεκινώντας από το 

πλαίσιο του σχολείου, με προέκταση το σπίτι και τη γειτονιά, και καταλήγοντας στην κοινότητα μέσα 

από τη συμμετοχή και τη δράση των μαθητών/τριών μας.  



 

Ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι ο χώρος πρασίνου που βρίσκεται στα πλαίσια της σχολικής αυλής μπορεί 

να αποτελέσει χώρο μάθησης, χώρο ξεκούρασης και χαλάρωσης για τα παιδιά μας. Θα επιδιώξουμε να 

εκμεταλλευτούμε το χώρο αυτό και να τον αναβαθμίσουμε, ώστε να αποτελέσει μια υπαίθρια τάξη η 

οποία θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ευαισθητοποίηση και στο σεβασμό των παιδιών μας για το 

φυσικό περιβάλλον.  

 

Σκοπός:  

Οι μαθητές/τριες να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη:  

α) της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων στο άμεσο περιβάλλον του σχολείου, στην τοπική 

κοινότητα και στο ευρύτερο περιβάλλον της Κύπρου  

β) για την προστασία και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου μας ξεκινώντας από το 

πλαίσιο του σχολείου.    

 

Επιμέρους επιδιωκόμενοι στόχοι για την αειφόρο περιβαλλοντική εκπαιδευτική πολιτική του 

σχολείου:  

Οι μαθητές/τριες/τριες να: 

Γνώσεων 

Οι μαθητές να: 

 εντοπίζουν περιοχές ρύπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος από απορρίμματα, εντός και 

εκτός σχολείου, και να εισηγούνται τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος. 

 γνωρίσουν τον τρόπο συλλογής απορριμμάτων στην κοινότητα ή στην πόλη τους. 

 μελετούν τα είδη χλωρίδας και πανίδας του τόπου μας 

 εξετάσουν και να αξιολογήσουν τον τρόπο βελτίωσης της σχολικής αυλής 

 γνωρίσουν και να χρησιμοποιούν βασικό λεξιλόγιο που σχετίζεται με τις θεματικές: 

απορρίμματα και βιοποικιλότητα. 

 Εμπλακούν στη διαδικασία σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων (8R)  

 διερευνήσουν τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από τη συνεχή 

αύξηση των απορριμμάτων.  

 γνωρίσουν τα τοπικά είδη φυτών και να τα συνδέσουν με την κυπριακή παράδοση και 

κουλτούρα.  

 διερευνήσουν και να καταγράψουν τα οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που 

προκύπτουν από την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. 

   

Ευαισθητοποίησης-συνειδητοποίησης: 

Οι μαθητές να: 

 ευαισθητοποιηθούν σε θέματα καθαριότητας κοινών χώρων (π.χ. σχολική αυλή, πάρκο 

γειτονιάς, πεζοδρόμια, κ.ά.).  

 συνειδητοποιήσουν την ευθύνη που ο καθένας φέρει στο πρόβλημα της αύξησης των 

απορριμμάτων μέσα από την εξέταση των δικών του καταναλωτικών συνηθειών. 

 συνειδητοποιήσουν ότι η καθαριότητα είναι πρώτα υπόθεση ατομική και μετά κοινωνική. 

 συνειδητοποιήσουν το γεγονότος ότι η αλόγιστη ρίψη απορριμμάτων στο περιβάλλον 

επηρεάζει άλλους οργανισμούς (π.χ. πλαστικά στην παραλία, απορρίμματα στο δάσος). 



 συνειδητοποιήσουν την ανάγκη βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος του σχολείου.  

 συνειδητοποιήσουν την ανάγκη υιοθέτησης καλών συνηθειών για την προστασία και τον 

ευπρεπισμό του σχολικού χώρου.  

 αντιληφθούν την ατομική και συλλογική ευθύνη για την βελτίωση της σχολική αυλής. 

 αναπτύξουν συναισθήματα σεβασμού και αγάπης για το φυσικό περιβάλλον του τόπου τους, 

μέσα από τη βιωματική επαφή με το φυσικό περιβάλλον του τόπου τους.  

  

Δεξιοτήτων: 

Οι μαθητές να: 

 εντοπίσουν ανθρώπινες ενέργειες που δημιουργούν απορρίμματα. 

 παρατηρούν και να καταγράφουν την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγουν οι ίδιοι στο 

σπίτι και στο σχολείο και να συζητούν τρόπους μείωσής τους.  

 διαχωρίζουν τα απορρίμματα σε ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα.  

 διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα κατά είδος (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό). 

 συλλέγουν και να επεξεργάζονται δεδομένα σχετικά με το είδος και την ποσότητα των 

απορριμμάτων που παράγονται σε μια κοινότητα. 

 εντοπίζουν χώρους στην πόλη ή στην κοινότητά τους που υποβαθμίζονται εξαιτίας της 

απόρριψης απορριμμάτων και να εισηγούνται τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος. 

 αποκτήσουν δεξιότητες παρατήρησης, μέτρησης, καταγραφής, συζήτησης, επικοινωνίας και 

συγκέντρωσης πληροφοριών για τους τρόπους μείωσης του όγκου των απορριμμάτων και για 

τους τρόπους ορθολογικής διαχείρισής τους, σε τοπικό επίπεδο. 

 Βρουν λύσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήματα του σχολικού και ευρύτερου τοπικού 

περιβάλλοντος στη βάση της αειφόρου ανάπτυξης. 

 Αποκτήσουν δεξιότητες τοπιοτέχνησης ενός χώρου (υπαίθρια τάξη, λαχανόκηπος, σχολικός 

κήπος, τοιχογραφίες) 

 Διερευνούν τα οικολογικά και κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν από την καταστροφή 

των δασών σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.   

Στάσεων: 

Οι μαθητές: 

 αντιληφθούν τις αλλαγές που απαιτούνται στις καταναλωτικές μας συνήθειες με στόχο τη 

μείωση του όγκου των απορριμμάτων. 

 προβληματίζονται και να επιλέγουν τα προϊόντα τα οποία θα αγοράσουν με βάση κριτήρια 

(αναγκαιότητα, χρησιμότητα, τοπικά προϊόντα, επιπτώσεις στο περιβάλλον κ.ά.) 

 εκτιμήσουν τη σημασία διατήρησης και στήριξης των τοπικών προϊόντων 

 υποστηρίζουν την αγορά προϊόντων που έχουν παραχθεί μέσω του Δίκαιου Εμπορίου. 

 αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στις καταναλωτικές συνήθειες και τον τρόπο διαχείρισης 

των απορριμμάτων σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

 υιοθετήσουν στάση ενσυνείδητου πολίτη που επιλέγει εναλλακτικούς τρόπους φροντίδας και 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αρχίζοντας από τη φροντίδα του χώρου του σχολείου.  

 καλλιεργήσουν την επιθυμία για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στο σχολικό περιβάλλον 

 αποκτήσουν θετικές στάσεις απέναντι στο πράσινο και στη διατήρησή του.  



 διαμορφώσουν θετική στάση στην προσπάθεια διατήρησης και προστασίας των τοπικών 

φυτικών και ζωικών ειδών.  

 

Συμμετοχής και δράσης:  

Οι μαθητές να: 

 συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που αφορούν στη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 

απορριμμάτων στο σχολείο και στο σπίτι. 

 αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν σε δράσεις για μείωση του όγκου των 

απορριμμάτων και ορθολογική διαχείρισή τους, εντός και εκτός σχολείου. 

 συμμετέχουν σε οργανωμένες προσπάθειες για ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίηση προϊόντων 

ως μέτρο μείωσης των απορριμμάτων (καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών, παζαράκια, κ.λπ.). 

 προτείνουν και να υιοθετήσουν εναλλακτικούς τρόπους διαμόρφωσης του σχολικού 

περιβάλλοντος. 

 οργανώσουν εκδηλώσεις για ευαισθητοποίηση των μαθητών του σχολείου αλλά και της κοινής 

γνώμης σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης στο σχολείο. 

 αναπτύξουν το πνεύμα εθελοντισμού και της συνεισφοράς συμμετέχοντας σε δράσεις για το 

περιβάλλον και την αειφορία. 

 Συνεργαστούν με διάφορους φορείς, οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα στην Κύπρο που 

ασχολούνται με την προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.   

 

 Επιδιωκόμενα αποτελέσματα για το σχολείο  και την κοινότητα 

 

Α) Σχολείο: 

Παιδαγωγικό πλαίσιο 

 Στο σχολείο θα εφαρμοστούν σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι και πρακτικές τεχνικές, που θα 

στοχεύουν στην ενεργητική αλληλεπίδραση των μαθητών και στη διερευνητική και συνεργατική 

μάθηση όπως Συζήτηση, Καταιγισμός ιδεών, Χαρτογράφηση εννοιών, μελέτη εκτός των πλαισίων 

της τάξης (Μελέτη Πεδίου), Έρευνα επισκόπησης, βιβλιογραφική έρευνα, επίλυση προβλήματος, 

έρευνα δράσης και λήψη απόφασης. 

 Ενίσχυση του αισθήματος ευθύνης, δημοκρατικής συνείδησης και του ενεργού πολίτη όλων των 

εμπλεκομένων. 

 Αναδιοργάνωση της μαθησιακής πορείας ώστε να βασίζεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών. 

 

Οργανωσιακό/τεχνητό πλαίσιο 

 Κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων ώστε ο χώρος του σχολείου να αναβαθμιστεί 

περιβαλλοντικά (οργάνωση περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών από τις τάξεις, βελτίωση 

χώρου ανάπαυσης με παγκάκια και πράσινο, τοποθέτηση πινακίδων με ενδείξεις 

περιβαλλοντικού περιεχομένου στο χώρο του σχολείου, δημιουργία χώρου πρασίνου με δασικά 

δέντρα- παγκάκια και σπιτάκια για πουλιά,  δημιουργία βοτανόκηπου, ενίσχυση των 

βιβλιοθηκών των τάξεων και της βιβλιοθήκης του δασκάλου με θέματα περιβαλλοντικά, 

εξωραϊσμός του σχολικού χώρου με επαναχρησιμοποίηση υλικών (π.χ. παλέτα, ελαστικά 

αυτοκινήτων). 



 Οργάνωση μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων. 

 Υιοθέτηση διαδικασιών οι οποίες θα ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία λήψης 

απόφασης των μαθητών, των γονέων, του προσωπικού του σχολείου, και της κοινότητας. 

Κοινωνικό πλαίσιο  

 Συνεργασία μεταξύ μαθητών, γονέων, τοπικών αρχών και άλλων προσώπων που μπορούν να 

συμβάλουν στη μελέτη του ζητήματος. 

 Συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες που σχετίζονται με το υπό μελέτη ζήτημα όπως Green dot, 

η επίτροπος για το περιβάλλον, ΑΦΗΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ, σχολική εφορεία, Σύνδεσμος Γονέων κ.ά. 

 

Β) Κοινότητα: 

 Λήψη από κοινού μέτρων για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων. 

 Διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων που θα βελτιώσουν περιβαλλοντικά την κοινότητα 

(Καθαρισμός χώρου πρασίνου, δημιουργία χώρου πρασίνου)  

 Αξιοποίηση διαφόρων φορέων, ειδικοτήτων και οργανώσεων  και οργανισμών με στόχο την 

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων της κοινότητας σε σχέση με τη βιοποικιλότητα 

της περιοχής και τη διαμόρφωση μιας αειφόρου κοινωνίας.  

 Ενεργός ρόλος σε δράσεις που προωθούν συνεργατικά το σχολείο και η κοινότητα π.χ. 

κατάστημα ανταλλαγής προϊόντων, συμμετοχή σε συναντήσεις σχετικά με τη διαχείριση των 

απορριμμάτων. 

 

Θεματική ενότητα/ες του Αναλυτικού Προγράμματος στην οποία εμπίπτει το πρόβλημα/ζήτημα 

διερεύνησης: 

Βασική θεματική ενότητα:                                       

 Απορρίμματα 

 Βιοποικιλότητα 

 

Διασυνδεόμενες ενότητες: 

 Παραγωγή και Κατανάλωση 

 

 

 

 

 


