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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ ΧΡΟΝΟ- 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1. Ενημέρωση - ΄Εντυπα 

 

α. Ενημέρωση των μαθητών και δημιουργία της περιβαλλοντικής επιτροπής. 

    Περιβαλλοντική επισκόπηση και σύνταξη του σχεδίου δράσης. 

 

β. Δημιουργία οικολογικής πινακίδας με διαφωτιστικό υλικό για τη ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ         

ΕΥΗΜΕΡΙΑ(αφίσες, συνθήματα, εργασίες και ζωγραφιές παιδιών). 

 

γ. Σταδιακή σύνταξη του οικολογικού κώδικα και τοποθέτηση του σε όλες τις τάξεις. 

 

 

δ. Στο αναλυτικό πρόγραμμα και των τριών τάξεων(Α, Β και Γ) υπάρχουν κεφάλαια που αφορούν 

τη ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ και αφιερώνονται αρκετές διδακτικές περίοδοι για κάθε τμήμα. 

 

 

 

α. Συντονίστρια και 

περιβαλλοντική 

επιτροπή 

β. Περιβαλλοντική 

επιτροπή 

 

γ. Περιβαλλοντική 

επιτροπή 

 

 

δ. Συντονίστρια 

 

 

 

Οκτώβριος 2020 

 

 

Νοέμβριος 2020-

Μάιος 2021 

 

Νοέμβριος 2020-

Φεβρουάριος 2021 

 

 

Οκτώβριος 2020- 

Μάιος 2021 

2. ΄Ερευνες – Μελέτες 

 

α. Θα γίνουν μικρές εργασίες(projects)  που αφορούν τη υγεία και ευημερία σε συνεργασία με 

διάφορες ειδικότητες προωθώντας έτσι την διαθεματικότητα που είναι άλλωστε στόχος των νέων 

αναλυτικών προγραμμάτων. 

 

 

β. Μετρήσεις κατανάλωσης νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, πετρελαίου και χαρτιού στο σχολείο . 

 Μέτρα εξοικονόμησης  και σύγκριση αποτελεσμάτων περσινής και φετινής χρονιάς. 

 

 

α. Συντονίστρια, 

μαθητές και 

καθηγητές διαφόρων 

ειδικοτήτων 

 

β. Συντονίστρια και 

μαθητές 

περιβαλλοντικής 

επιτροπής 

 

 

 

Νοέμβριος 2020-

Μάιος 2021 

 

 

 

Νοέμβριος 2020-

Μάιος 2021 

3. Δημιουργικές Εργασίες 

 

α. Κατασκευή έργων τέχνης που αφορούν την υγεία και ευημερία . 

β. Συγγραφή παραμυθιών, ποιημάτων, παιγνιδιών, μελοποίηση ποιημάτων, δημιουργία 

συνθημάτων για τη υγεία και ευημερία. 

 

 

α,β,γ. Συντονίστρια και 

μαθητές 

περιβαλλοντικής 

 

 

Νοέμβριος 2020-

Μάιος 2021 

 



 

γ. Εύρεση ιστοσελίδων που αφορούν τη μεσογειακή διατροφή και τη σωματική άσκηση . 

 

4. Εκδηλώσεις – Δράσεις 

 

α. Διοργάνωση της Γιορτής του Δέντρου . Ομιλία με περιβαλλοντικό περιεχόμενο. από λειτουργό 

του Τμήματος Δασών.  

Μετά την εκδήλωση ακολουθεί δεντροφύτευση στην αυλή του σχολείου. 

 

 

β. Έκθεση με κατασκευές και εργασίες  των παιδιών που αφορούν τη υγεία και ευημερία. 

 

 

επιτροπής και καθηγητές 

διαφόρων ειδικοτήτων 

 

 

 

α. Συντονίστρια και 

μαθητές 

περιβαλλοντικής 

επιτροπής. 

 

β. Μαθητές 

περιβαλλοντικής 

επιτροπής. 

 

 

 

 

 

Φεβρουάριος 2021 

 

 

 

 

Μάρτιος 2021 

5. Συνεργασία με τοπική αυτοδιοίκηση 

 

α. Συμμετοχή σε εκστρατείες καθαρισμού παραλιών και μονοπατιών της φύσης σε συνεργασία με 

το δήμο Λάρνακας. 

 

 

β. Αποστολή ενημερωτικών εντύπων με τους στόχους του οικολογικού σχολείου και του 

οικολογικού κώδικα. 

 

 

 

 

α. Τοπική αυτοδιοίκηση 

-Συντονίστρια και 

μαθητές 

περιβαλλοντικής 

επιτροπής. 

β. Συντονίστρια 

 

Μάρτιος 2021-

Μάιος 2021 

 

 

 

Μάρτιος 2021-

Μάιος 2021 

6. Εκδρομές – Επισκέψεις 

 

α. Επισκέψεις σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης(ΚΠΕ) και παρακολούθηση προγραμμάτων 

που αφορούν τη υγεία και ευημερία. 

 

 

β. Συγγραφή εργασιών με φωτογραφίες που αφορούν τις πιο πάνω επισκέψεις. 

 

 

 

 

α. Περιβαλλοντική 

επιτροπή 

 

β. Μαθητές 

περιβαλλοντικής 

επιτροπής 

 

 

Νοέμβριος 2020-

Μάιος 2021 

 

 

Νοέμβριος 2020-

Μάιος 2021 

7. ΄Αλλες Δραστηριότητες 

 

α. Προκήρυξη διαγωνισμού καθαριότητας των τάξεων και της αυλής του σχολείου. 

β. Βελτίωση του σχολικού χώρου με εμπλουτισμό του κήπου με διάφορα είδη φυτών(π.χ 

ξηρόφυτα). Δέσμευση των μαθητών της περιβαλλοντικής επιτροπής για την φροντίδα των φυτών. 

 

α. Περιβαλλοντική 

επιτροπή 

β. Περιβαλλοντική 

επιτροπή και μαθητές 

 

Νοέμβριος 2020-

Μάιος 2021 

Νοέμβριος 2020-

Μάιος 2021 



 

 

γ. Μαθητές-σύμβουλοι περιβάλλοντος με περιβραχιόνια να επιβλέπουν τα διαλείμματα για την 

καθαριότητα της αυλής του σχολείου και να συμβουλεύουν τους άλλους μαθητές του σχολείου για 

σωστή χρήση των κάδων ανακύκλωσης. 

 

δ. Στο σχολείο μας θα συλλέγονται πλαστικά πώματα και θα δοθούν στον Αντιρευματικό 

Σύνδεσμο  με σκοπό την αγορά ιατρικού εξοπλισμού για άτομα που έχουν ανάγκη. Θα 

τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι συλλογής  πλαστικών πωμάτων σε διάφορα σημεία στο σχολικό χώρο. 

Επίσης και φέτος θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα της τηγανοκίνησης . 

από όλα τα τμήματα του 

σχολείου. 

γ. Περιβαλλοντική 

επιτροπή 

 

 

δ. Όλη η σχολική 

μονάδα 

 

 

 

Νοέμβριος 2020-

Μάιος 2021 

 

 

Νοέμβριος 2020-

Μάιος 2021 

 

 

 


