
Μαθητική Ημερίδα 

«Το σχολείο σε δράση ξανά… Περιβαλλοντικά» 

 

Μέσα στα γενικότερα 

πλαίσια του 2ου στόχου 

της φετινής σχολικής 

χρονιάς,  Aειφόρος 

ανάπτυξη: Πρασινίζουμε 

τα σχολεία μας, 

βελτιώνουμε την 

ποιότητα ζωής μας, 

διοργανώθηκε στις 30 

Απριλίου Μαθητική 

Ημερίδα με τίτλο: «Το 

σχολείο σε δράση ξανά… 

Περιβαλλοντικά». Υπό την 

καθοδήγηση και την εποπτεία των Υπεύθυνων Καθηγητών, το κάθε τμήμα του σχολείου μας 

είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί και να παρουσιάσει  ένα θέμα σχετικό με την προστασία 

του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας.  

Ας δούμε συγκεκριμένα το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε το κάθε τμήμα: 

Το Α1 επέλεξε να παρουσιάσει το θέμα: 

«Η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι 

επιπτώσεις της στην υγεία του 

ανθρώπου». Οι μαθητές κατά την 

παρουσίασή τους, αφού στην αρχή 

αναφέρθηκαν στα διάφορα είδη ρύπων 

που μολύνουν την ατμόσφαιρα, 

εισηγήθηκαν κάποιους τρόπους με τους 

οποίους μπορεί ο καθένας από εμάς να 

συμβάλει σε καθαρότερη και πιο 

ποιοτική ατμόσφαιρα. Την έρευνά τους 

ολοκλήρωσαν με την εκπόνηση ενός 

ενημερωτικού τρίπτυχου επί του 

θέματος, το οποίο διαμοιράστηκε σε όλα 

τα τμήματα για να αναρτηθεί στην πινακίδα 

τους. 

Το Α2 ασχολήθηκε με το θέμα: «Η 

επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των 

άχρηστων υλικών παίζει σημαντικό ρόλο στη 

μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από 

τα σκουπίδια». Με έναν ιδιαίτερο τρόπο, 

συνδυάζοντας την ελληνική γλώσσα  με τη 



γαλλική, οι μαθητές εστίασαν στα θετικά αποτελέσματα της ανακύκλωσης και στο τέλος 

πρότειναν διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε όλοι μας να 

επαναχρησιμοποιήσουμε διάφορα υλικά, μειώνοντας έτσι το κόστος των περιβαλλοντικών 

δαπανών.  

 

Η παρουσίαση του Α3 είχε ως 

θέμα: «Μεσόγειος, η θάλασσα 

της καρδιάς μας». Οι μαθητές 

αρχικά επισήμαναν τη σημασία 

της Μεσογείου που συνδέει 

εμπορικά, πολιτιστικά και 

κοινωνικά τους λαούς που ζουν 

στα παράλιά της και αποτελεί 

ένα από τα εικοσιπέντε 

παγκόσμια αναγνωρισμένα 

κέντρα βιοποικιλότητας. Στη 

συνέχεια, αναφέρθηκαν στους 

παράγοντες που επηρεάζουν 

την εξέλιξη της βιοποικιλότητας 

και κατέληξαν ότι όλοι 

χρειάζεται να φροντίσουμε και να προσέξουμε τη Μεσόγειο θάλασσα, τη θάλασσα της 

καρδιάς μας. 

Το θέμα της παρουσίασης του  Α4 ήταν «Οι κάκτοι». Οι μαθητές πήραν συνέντευξη από την 

πρόεδρο του Συνδέσμου Κάκτων και Παχυφύτων, η οποία μίλησε για τις ιδιότητες των 

φυτών αυτών και πόσο καλά ευδοκιμούν στην Κύπρο. 

Τελευταία παρουσίαση της 

πρώτης τάξης ήταν αυτή του 

Α5 με θέμα: «Η εκστρατεία 

εξοικονόμησης νερού, 

ενέργειας και διαχείρισης 

απορριμμάτων». Οι μαθητές 

αφού δημιούργησαν μικρές 

αφίσες, τις τοποθέτησαν σε 

μια πινακίδα στην αίθουσα 

Οικιακής Οικονομίας, με 

απώτερο στόχο την 

ευαισθητοποίηση των μαθητών όλου του σχολείου.  

 

 

 



Η δευτέρα τάξη έκανε την αρχή με το τμήμα 

Β1. Θέμα της παρουσίασής τους ήταν «Η 

ρύπανση και η θαλάσσια ζωή στη Μεσόγειο 

θάλασσα», στην  οποία αναφέρθηκαν τόσο 

στις απειλές που αντιμετωπίζει η Μεσόγειος 

όσο και στους τρόπους αντιμετώπισής τους. 

Ιδιαίτερη μνεία έκαναν και σε σημαντικά 

θαλάσσια είδη που απειλούνται με εξαφάνιση. 

 

 

Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με 

την άποψη ότι τα δάση είναι πηγή 

ζωής. Έτσι, το Β2  επιλέγοντας το θέμα 

αυτό από τη γενική του σκοπιά, «Τα 

δάση της Κύπρου», θύμισαν σε όλους 

μας τις περιοχές της Κύπρου που 

καλύπτονται από δάση, το είδος της 

βλάστησης, αλλά και τα ζώα που 

ευδοκιμούν σε κάθε δασόεσσα 

περιοχή. Την παρουσίασή τους 

έκλεισαν αναφερόμενοι στην 

ανεκτίμητη προσφορά του δάσους και 

προτείνοντας  μέτρα προφύλαξης και 

προστασίας του δάσους. 

 

Ακολούθως, σειρά είχε το Β3 το οποίο, στα πλαίσια του στόχου της Ημερίδας, δημιούργησε 

λαχανόκηπο και φύτεψε αρωματικά φυτά 

στο προαύλιο του σχολείου μας. Οι 

μαθητές περιέγραψαν σε όλους τη 

διαδικασία που ακολούθησαν και 

παρουσίασαν τις ιδιότητες 

συγκεκριμένων αρωματικών φυτών.  

 

 

  

 



 

Το Β4 με θέμα «Το τμήμα μας 

βοηθά στο έργο της ανακύκλωσης» 

ενημέρωσε τους συμμαθητές του 

ότι έφτιαξε κάδους (χάρτινα 

κουτιά) για PMD, χαρτί και πώματα 

με απώτερο στόχο να εξοπλίσει 

όλες τις αίθουσες τους σχολείου με 

τα κασόνια αυτά.  

 

 

 

Το παρόν τους στην Ημερίδα έδωσαν και τα 

πέντε τμήματα της τρίτης τάξης με πρώτο 

να παρουσιάζει το Γ1 το θέμα: «Η ρύπανση 

και η θαλάσσια ζωή στη Μεσόγειο 

θάλασσα». Οι μαθητές παρουσίασαν τα 

αίτια της θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και 

τις επιπτώσεις της στο οικοσύστημα της 

Μεσογείου.  

 

 

 

 

Το Γ2 με θέμα: «Ηλιακή ενέργεια 

και ηλιακός φορτιστής συσκευών 

USB (κινητά-tablet)» παρουσίασε 

τη σημασία της ηλιακής ενέργειας 

για τον πλανήτη μας και έπειτα τα 

στάδια που ακολουθήθηκαν για την 

κατασκευή ηλιακού συλλέκτη. 

 

 

 

Το Γ3 παρουσίασε τις ομορφιές της Κύπρου μέσα από φωτογραφίες. 



Οι μαθητές του Γ4 παρουσίασαν μέσα 

από ένα σύντομο βίντεο τις 

οικολογικές δράσεις του σχολείου μας 

που έγιναν καθόλη τη διάρκεια του 

χρόνου. 

 

 

 

 

Τέλος, το Γ5 με θέμα:  «Ενέργεια - Απλοί τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας», εστίασε στις 

σχέσεις ενέργειας και αειφορίας και αναφέρθηκε σε απλούς τρόπους εξοικονόμησης 

ενέργειας. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για τις δημιουργικές εργασίες 

τους και  τον ζήλο που επέδειξαν κατά την προετοιμασία! 

 

 


