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Σύσταση περιβαλλοντικής επιτροπής
Περιβαλλοντική επισκόπηση
Ανάμειξη και πληροφόρηση όλης της Σχολικής Μονάδας και της ευρύτερης κοινότητας.
Οικολογικός κώδικας
Προκήρυξη διαγωνισμού για «Πράσινη τάξη»
Ενδοσχολική Περιβαλλοντική Πολιτική
Ανακύκλωση στο σχολείο.
Οργάνωση επίσκεψης μαθητών μας στο περιβαλλοντικό κέντρο στη Σαλαμιού και
συμμετοχή στο εκπ. πρόγρ. του κέντρου

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ “AWARE”

 Στο πλαίσιο της Εκστρατείας «AWARE», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου,
Ένταξης και Μετανάστευσης και την Κυπριακή Δημοκρατία, διοργανώνεται Μαθητικό
Συνέδριο με όλα τα σχολεία που συμμετείχαν στην Παγκύπρια δράση “AWARE” 2017. Το
σχολείο μας θα αντιπροσωπευθεί με 5 εκπροσώπους/μαθητές για να παραστούν στο
Συνέδριο και να κάνουν μια παρουσίαση 5 λεπτών με θέμα την καταπολέμηση του
ρατσισμού και την προαγωγή του αλληλοσεβασμού.
ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

 Οι «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» είναι ένα διεθνές δίκτυο νέων ηλικίας 11-21
ετών που ασχολούνται με την περιβαλλοντική δημοσιογραφία και την Εκπαίδευση για την
Αειφόρο Ανάπτυξη που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 35 χώρες και συντονίζεται
από το μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που
εδρεύει στην Κοπεγχάγη.
ERASMUS+
 «New friends, new horizons, new people»
• Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία, Ελλάδα, Κύπρος.
• Ομαλή ένταξη των μαθητών με μεταναστευτικές βιογραφίες στα σχολεία και την κοινωνία
μας.
• Διαχείριση της ετερότητας στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
• Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων στις αρχές που
πρέπει να διέπουν μια πο- λυπολιτισμική κοινωνία.

«Cultivons la paix par la fraternité universelle»
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρος.
Βελτίωση στις ξένες γλώσσες.
Δημιουργία δικτύου σχολείων ειρήνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας.
Δημιουργία κουλτούρας για την ειρήνη μέσα από τη μάθηση και τις αξίες της ΕΕ,
αλληλεγγύη, ισότητα, αδελφοσύνη και την εξάλειψη των διακρίσεων.
• Η γνωριμία, ανάπτυξη φιλίας και συνεργασία με συνομήλικα παιδιά από άλλα σχολεία.
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 «Sports of the ancient times»
• Γερμανία, Πολωνία, Κύπρος.
• Υψηλότερη δέσμευση, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και ιδιαίτερα της αυτο-πρωτοβουλίας
για τους μαθητές.
• Eνσωμάτωση αθλητικών προγραμμάτων στην καθημερινή σχολική ζωή.
• Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων μέσα από τα σπορ.

