
Φέτος  το σχολείο μας, το Δημοτικό Σχολείο Καμπιών-Εθνομάρτυρα Κυπριανού, συμμετέχει στα Οικολογικά 
Σχολεία και στο Οικολογικό Πρόγραμμα Litter Less. Σκοπό του είναι να μας βοηθήσει να βρούμε τρόπους για 
να μειώσουμε τα απορρίμματα στο χώρο που ζούμε. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού κάναμε πολλές 
και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. 

Πρώτα εκλέξαμε την οικολογική μας επιτροπή που αποτελείται από μαθητές του σχολείου μας, δασκάλους, 
μέλη του Συνδέσμου Γονέων και του Κοινοτικού Συμβουλίου  
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Κάναμε μια επισκόπηση στο χώρο του σχολείου μας και φωτογραφίσαμε σημεία που δε μας άρεσαν και θα 
μπορούσαν να είναι πιο καθαρά. 

Στη συνέχεια συντάξαμε τον οικολογικό μας κώδικα, τον οποίο ζωγραφίσαμε και τον τοποθετήσαμε σε μια 
μεγάλη πινακίδα του σχολείου μας. Έτσι τον βλέπουμε καθημερινά και προσπαθούμε να τον τηρούμε. 



Αγοράσαμε και τοποθετήσαμε στην αυλή και στις τάξεις μας περισσότερους καλάθους για ανακύκλωση 
χαρτιού και PMD. 
 
Ακόμα συνεχίζουμε από πέρσι να ανακυκλώνουμε μπαταρίες. 
 

 



Στην αρχή της σχολικής χρονιάς δημιουργήσαμε με τη βοήθεια της κοινότητας, των γονιών και των δασκάλων 
μας το δικό μας λαχανόκηπο 



Όταν δημιουργήσαμε το λαχανόκηπό μας σκεφτήκαμε ότι πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να μειώσουμε τα 
οργανικά απορρίμματα από τα λαχανικά και τα φρούτα μας. Έτσι αρχίσαμε κομποστοποίηση. Μέχρι το τέλος 
της σχολικής χρονιάς θα παράγουμε το δικό μας κομποστ. 



Στο μάθημα της Τέχνης χρησιμοποιήσαμε ανακυκλώσιμα υλικά και κάναμε όμορφες δημιουργίες. 



Πήγαμε επίσκεψη στο δάσος. Μελετήσαμε τη βλάστηση που συναντούμε εκεί και μάθαμε τρόπους να 
το προστατεύουμε και να το διατηρούμε καθαρό.  



Στο μάθημα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Αγωγής Ζωής μάθαμε ακόμα πιο πολλά για τα 
απορρίμματα και την ανακύκλωση.  Σας δείχνουμε μερικές από τις εργασίες μας. 



Στα πλαίσια του προγράμματος Litter Less συνεργαζόμαστε με 
το Δημοτικό Σχολείου Αγίου Επιφανείου, στην Κύπρο και το 3ο 
Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα.  
 
Με τα παιδιά του Αγίου Επιφανείου συνδεθήκαμε μέσω skype 
και κάναμε την πρώτη μας τηλεδιάσκεψη. Ήταν πολύ 
ενδιαφέρουσα εμπειρία και μας ενθουσίασε.  


