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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Μ.Ε. 2022-2023

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Λύκειο Σολέας, Γυμνάσιο Αγλαντζιάς, Γυμνάσιο Παλουριώτισσας, Γυμνάσιο  

Ακρόπολης, Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας, Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρ. Γ΄ Πλατύ, Γυμνάσιο 

Αγ. Δομετίου, Γυμνάσιο Ανθούπολης, Γυμνάσιο Αγ. Βασιλείου Στροβ., Γυμνάσιο 

Κων/πολης Στροβ., Γυμνάσιο Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Β΄ Περ. Γυμνάσιο Λ/σίας

(Κλήρου), Γυμνάσιο Σολέας, Περιφ. Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς, 

ΛΕΜΕΣΟΣ

Λύκειο Αγ. Αντωνίου, Λανίτειο Γυμνάσιο, Γυμνάσιο Καλογεροπούλου, Γυμνάσιο Αγ. 

Ιωάννη, Γυμνάσιο Πολεμιδιών, Τσίρειο Γυμνάσιο, Γυμνάσιο Λινόπετρας, Γυμνάσιο 

Αγ. Αθανασίου, Γυμνάσιο Αγ. Φυλάξεως, Γυμνάσιο Επισκοπής, Γυμνάσιο Ζακακίου, 

Γυμνάσιο Ομόδους (Εξατάξιο), Γυμνάσιο Αγρού (Εξατάξιο), Γυμνάσιο Ύψωνα,

ΛΑΡΝΑΚΑ

Λύκειο Αρχ. Μακ. Γ’ , Λύκειο Βεργίνας, Λύκειο Αραδίππου, Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο, 

Γυμνάσιο Φανερωμένης, Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού, Γυμνάσιο Λευκάρων

(Εξατάξιο), Γυμνάσιο Αραδίππου, Γυμνάσιο Αθηένου, Περιφ. Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου, 

Περιφ. Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

ΠΑΦΟΣ

Γυμνάσιο Αγ. Θεοδώρου Πάφου, Νικολαΐδειο Γυμνάσιο, Γυμνάσιο Παναγίας 

Θεοσκέπαστης

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Γυμνάσιο Παραλιμνίου, Γυμνάσιο Κοκκινοχωριών, Γυμν. Ειρήνης και Ελευθ. 

Δερύνειας

Χωρίς πίστωση καλοσωρίζουμε τα δύο σχολεία:

Γυμνάσιο Λατσιών και Γυμνάσιο Έμπας



Έναρξη προγράμματος :

Υποχρεώσεις προγράμματος – Χρονοδιάγραμμα

δραστηριοτήτων:
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Σχετική εγκύκλιος
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Το έντυπο αυτό 
(χρονοδιάγραμμα) 
συνοδεύει την 
εγκύκλιο



Εγγραφή στο πρόγραμμα 
(Δήλωση συμμετοχής)

 Μέχρι τις 03 Οκτωβρίου 2022 θα έπρεπε να είχε
συμπληρωθεί και να σταλεί ηλεκτρονικά στα emails
που αναφέρονται στο σχετικό έντυπο.

 Το σχετικό έντυπο αναρτήθηκε μαζί με την εγκύκλιο
για την έναρξη του προγράμματος.
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Μεθοδολογία
Τα 7 βήματα κάθε Οικολογικού σχολείου 
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Each school follows a seven step change process and empowers their young 
people to lead processes and actions wherever they can.



ΒΗΜΑ 1: Σύσταση Περιβαλλοντικής Επιτροπής 

(μέχρι 31 Οκτωβρίου 2022)
Η «ιδανική» επιτροπή πρέπει να αποτελείται από
αντιπροσώπους των μαθητών (περίπου 15-25 μαθητές
ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου), εκπαιδευτικών,
διεύθυνσης, μη διδακτικού προσωπικού, γονιών, τοπικών
αρχών, κ.ά.. Η επιτροπή θα πρέπει να διατηρεί αρχείο με τα
πρακτικά των συναντήσεων και των αποφάσεων της
(Ημερολόγιο).

Να καθορίσετε μέρα, ώρα και χώρο συνάντησης.
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Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προγράμματος



Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προγράμματος

 ΒΗΜΑ 2: Διεξαγωγή της Επισκόπησης 
Περιβάλλοντος 

(μέχρι 31 Οκτωβρίου 2022)
Η επισκόπηση μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες
του σχολείου και της περιοχής (δεν υπάρχει κάποιο έντυπο αλλά
σχεδιάζεται από την περιβαλλοντική επιτροπή του σχολείου).
Αφού γίνει η επισκόπηση εντοπίζονται τυχόν προβλήματα, γίνεται
προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων, προώθηση και αξιολόγηση τους.
Η Αρχική Διερεύνηση Ζητημάτων είναι το πρώτο βήμα στο οποίο
στηρίζεται ο σχεδιασμός της ΠΕ/ΕΑΑ του σχολείου σας.
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 Με βάση την επισκόπηση περιβάλλοντος, αλλά και από το ενδιαφέρον που θα

υπάρχει από τα μέλη της επιτροπής, το κάθε σχολείο επιλέγει το Τίτλο/
Θέμα της εργασίας με την οποία θα ασχοληθεί τη φετινή σχολική χρονιά.

 Στη συνέχεια επιλέγει μία από τις 12 θεματικές ενότητες και τον ένα ή

τους περισσότερους ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ που

εντάσσετε η εργασία.

 Η ποικιλία θεματικών ενοτήτων που προσφέρονται αντιστοιχεί με τις εκπαιδευτικές

ενότητες που περιέχονται στα Αναλυτικά Προγράμματα για την εκπαίδευση

για το περιβάλλον και την αειφορία και αφορά όλες τις

βαθμίδες της εκπαίδευσης.
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Οι 12 θεματικές Ενότητες του προγράμματος «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» 

ΘΕΜΑ 1:         ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ 2:         ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑ 3:         ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΘΕΜΑ 4:         ΦΑΓΗΤΟ – (ΣΙΤΙΣΗ)

ΘΕΜΑ 5:         ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

ΘΕΜΑ 6:         ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ 

ΘΕΜΑ 7:      ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 8:      ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΑΚΤΗ 

ΘΕΜΑ 9:         ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΘΕΜΑ 10:       ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΘΕΜΑ 11:       ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ / ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΘΕΜΑ 12:       ΝΕΡΟ
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17Από Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο
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Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προγράμματος
 ΒΗΜΑ 3: Σύνταξη του Σχεδίου Δράσης – Υποβολή 

του Σχεδιασμού 

(μέχρι 31 Οκτωβρίου 2022)

Το σχέδιο δράσης του προγράμματος ‘‘Οικολογικά Σχολεία’’ να παραδοθεί και στη

διεύθυνση του σχολείου για να ενσωματωθεί στο γενικό σχέδιο Δράσης της

σχολικής μονάδας.
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Άρνηση
Μείωση
Επαναχρησιμοποίηση
Ανακύκλωση



Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προγράμματος

 ΒΗΜΑ 4: Παρακολούθηση και Εφαρμογή 
(Νοέμβριος 2022 – Μάρτιος 2023)

Καθορίστε πού και πότε (προτιμότερο το 2ο διάλειμμα) θα γίνονται οι
συναντήσεις σας για τον έλεγχο της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης.

 ΒΗΜΑ 5: Διάχυση σε όλα τα μαθήματα 
(Νοέμβριος 2022 – Μάρτιος 2023)

Ενημέρωση καθηγητικού συλλόγου στην επόμενη συνεδρία. Εμπλοκή
εκπαιδευτικών από διάφορες ειδικότητες. Θέματα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στα αναλυτικά προγράμματα διαφόρων
μαθημάτων.

 ΒΗΜΑ 6: Άνοιγμα του Σχολείου στη Κοινωνία / 
Παρέμβαση στην Κοινότητα 

(Νοέμβριος 2022 – Μάρτιος 2023)
Να επιλέξετε τον τρόπο ή τους τρόπους με του οποίους θα πετύχετε την
παρέμβαση στην κοινωνία (π.χ. Project, Επιστολή ,Τρίπτυχο ,Ημερίδα κ.ά.)
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Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προγράμματος

 ΒΗΜΑ 7: Οικολογικός Κώδικας 
(μέχρι 28 Απριλίου 2023)

Μπορεί να γίνει υπό μορφή αφίσας με θετικά και όχι με αρνητικά μηνύματα.

Η σταδιακή σύνταξη του Οικολογικού Κώδικα θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι

το τέλος Ιανουαρίου, με δυνατότητα διαφοροποίησης του μέχρι τέλη Μαρτίου.

Ο Κώδικας πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή έκθεση, σε κάθε τάξη και σε άλλα

περίοπτα σημεία, για τους μαθητές και τους επισκέπτες και να εμπλουτίζεται

τακτικά.
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Τα «Οικολογικά σχολεία», ως ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για την αειφορία που ενθαρρύνει τους
νέους να συμμετάσχουν ενεργά για την προστασία του
περιβάλλοντος, επιβάλλεται να αξιολογείται και να
ελέγχεται ως προς την απόδοσή του. Για το λόγο αυτό
έχουν ετοιμαστεί από τον διεθνή οργανισμό FEE και οι
Δείκτες Απόδοσης ως Οδηγός επιτυχίας του
Προγράμματος αλλά και ως ένα βασικό εργαλείο
υλοποίησης των απαιτούμενων επτά (7) βημάτων.
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Έχουν αναρτηθεί μαζί με την εγκύκλιο και χρησιμεύουν ως οδηγός ελέγχου της σωστής 
πορείας των  επτά (7) βημάτων του προγράμματος
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Κάποιες εισηγήσεις για την περίοδο της πανδημίας είναι:

• Η περιβαλλοντική επιτροπή μπορεί να χωριστεί σε μικρότερες ομάδες μαθητών/τριών

και να γίνει καταμερισμός της εργασίας με συντονισμό και διακριτικό έλεγχο από εσάς.

• Ένας τρόπος επικοινωνίας με τους μαθητές είναι μέσω του TEAMS εξ΄ αποστάσεως

δημιουργώντας σχετική ομάδα για τα Οικολογικά Σχολεία.

• Το σχέδιο δράσης σας θα πρέπει να είναι ευέλικτο με δράσεις που να μπορούν να

πραγματοποιηθούν και εκτός της σχολικής μονάδας. Δράσεις όπως έρευνες, μελέτες,

φωτογραφήσεις περιβαλλοντικής φύσεως με σχόλια και εισηγήσεις βελτίωσης της

εικόνας του περιβάλλοντος που θα παρουσιάσουν, σύνταξη προτάσεων για βελτίωση

του σχολικού ή άλλου περιβάλλοντος, κ.ά. αειφορικές δράσεις.

• Ετοιμασία υλικού για την πινακίδα ή την ιστοσελίδα του σχολείου.

• Σύνταξη του οικολογικού κώδικα εμπλουτισμένος με εικόνες ή/και σχέδια μαθητών.

• Προτάσεις για δεντροφύτευση ή καλλιέργεια φυτών (βοτάνων ή/και λαχανικών) στο

περιβάλλον που ζουν οι μαθητές/τριες με συνεχή παρακολούθηση και σχετικό

φωτογραφικό υλικό.

• Τα πρακτικά (Ημερολόγιο) των συναντήσεων της επιτροπής είτε με φυσική παρουσία

είτε όχι θα πρέπει να καταχωρούνται ηλεκτρονικά και να θυμάστε ότι για κάθε δράση

που θα πραγματοποιείτε θα πρέπει να βγάζετε και σχετικές φωτογραφίες.



Άλλες καταληκτικές Ημερομηνίες

1. Έντυπα Αυτοαξιολόγησης: 

Συμπληρώνεται και αποστέλλεται το έντυπο Αυτοαξιολόγησης Μέρος Ι
(μέχρι 7 Νοεμβρίου 2022)

Συμπληρώνεται και αποστέλλεται το έντυπο Αυτοαξιολόγησης Μέρος ΙΙ
(μέχρι 28 Απριλίου 2023)

2. Επισκέψεις Αξιολογητών (εκπρόσωποι του ΥΠΠΑΝ και της CYMEPA) στα 

Σχολεία - Ετεροαξιολόγηση: Μάρτιος – Απρίλιος 2023

(Να ενημερώνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα τη διεύθυνση του σχολείου για

τις δράσεις του προγράμματος διότι στο τέλος μπορεί να ζητηθεί και η

αξιολόγηση του προγράμματος από τη διεύθυνση του σχολείου)

3. Βράβευση: Μάιος-Ιούνιος 2023

Τα σχολεία βραβεύονται αφού συμπληρώσουν με επιτυχία τρία συνεχή χρόνια

στο πρόγραμμα και έχουν τηρήσει σωστά τις διαδικασίες. (Θα γίνει εάν οι

ιδιάζουσες συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν, διαφορετικά θα

μεταφερθεί την επόμενη σχολική χρονιά)
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Κριτήρια Ετεροαξιολόγησης
Α. Τηρήθηκε η σωστή διαδικασία;
 Υποβλήθηκε έγκαιρα η Οικολογική Επιτροπή, η Επισκόπηση και το Σχέδιο 

Δράσης; 
 Έχουν πραγματοποιηθεί τα 2/3 του Σχεδίου Δράσης;
 Έχουν σημειωθεί μετρήσιμα αποτελέσματα στην μείωση της 

κατανάλωσης;
Β. Αποτελέσματα: 
 Είναι εμφανές ότι το σχολείο είναι οικολογικό; 
 Υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες με συμβουλές; 
 Υπάρχουν πινακίδες πληροφόρησης; 
 Ο Οικολογικός Κώδικας είναι αναρτημένος σε κάθε τάξη και σε άλλες 

περίοπτες θέσεις; 
 Έχει εμπλακεί ολόκληρη η σχολική μονάδα και πως τεκμηριώνεται αυτό;
Γ. Πληροφόρηση:
 Ενημερώθηκε η ιστοσελίδα του σχολείου για την συμμετοχή στο 

πρόγραμμα Οικολογικά Σχολεία και αναρτήθηκαν οι σχετικές δράσεις και ο 
οικολογικός κώδικας;

 Έχουν πληροφορηθεί για τις δραστηριότητες του σχολείου οι γονείς, η 
τοπική κοινωνία και τα ΜΜΕ;
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Γενικά Κριτήρια αξιολόγησης προγραμμάτων
Έχουν καθοριστεί γενικά κριτήρια αξιολόγησης του έργου
που επιτελείται από κάθε σχολείο, που συμμετέχει στα
διάφορα προγράμματα και από τα οποία θα εξαρτάται η
παραμονή του σχολείου στα προγράμματα.
Με τον τρόπο αυτό θα δίνεται η ευκαιρία σε νέα σχολεία να
συμμετέχουν στα προγράμματα μέσα από μια μεσοπρόθεσμη
ανανέωση των σχολείων που ήδη συμμετέχουν.

Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης προγραμμάτων είναι τα πιο 
κάτω:

 Βαθμός υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης.
 Τήρηση των Χρονοδιαγραμμάτων.
 Συνεργασία με τον/την Συντονιστή/στρια του κάθε 

προγράμματος.
 Βαθμός και Ποιότητα υλοποίησης των στόχων.
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Αρχειοθέτηση υλικού :

• Όλο το έντυπο υλικό που θα ετοιμάζεται, με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, στα

πλαίσια των διαφόρων δραστηριοτήτων, θα τοποθετείται σε ειδικό φάκελο που θα

δημιουργήσετε για το πρόγραμμα στο σχολείο.

• Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι στη διάθεση των αξιολογητών κατά τις επισκέψεις τους

στα σχολεία. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά και στην CYMEPA.

• Με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς ο φάκελος αυτός (σε έντυπη αλλά και σε

ηλεκτρονική μορφή) θα παραδίδεται στη διεύθυνση του σχολείου και θα

αρχειοθετείται για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί την επόμενη σχολική χρονιά.

• Η συμμετοχή στο πρόγραμμα και το υλικό που ετοιμάζεται να παρουσιάζεται και στην

ιστοσελίδα του σχολείου.

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nkjBtWRRTM52YM&tbnid=jAv9kF7NXz9xaM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.plaisio.gr/stylo-molivia/arxeiothetisi/klaser/BANTEX-LEVEL-ARCH-FILE-F-C-8CM-1495-1465.htm&ei=ZVEyVLP4G4uqPMbOgIgF&bvm=bv.76802529,d.d2s&psig=AFQjCNGWFYNDDal51B_LtO-u0d-aY02ASA&ust=1412670130536886
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=__zfwJNvknUgJM&tbnid=sCeSiCUKhhaAsM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.clipartpanda.com/clipart_images/cd-in-case-1090224&ei=flIyVKviNsfYPdD2gdgG&bvm=bv.76802529,d.d2s&psig=AFQjCNEZ7boysIn0uSrDmgtUE8CgZ1ZYjA&ust=1412670449450305


Το ΥΠΑΝ ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς 
(παρακαλούμε όπως μας ενημερώνετε έγκαιρα για τυχόν 
συμμετοχή ή/και διάκριση σε διαγωνισμούς)

35



36

Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς:

• την Επιθεωρήτρια Βιολογίας για την εμπιστοσύνη και

στήριξη της

• τους φίλους στη CYMEPA (εθνικός χειριστής του

προγράμματος) κ. Μιχάλη Ιερείδη και κ. Τασούλα

Αντωνίου για την ουσιαστική βοήθεια και συνεργασία.

• τον κ. Ανδρέα Παπαδόπουλο εκ μέρους της Ελληνικής

Τράπεζας (χορηγός του προγράμματος) που αποτελεί

ενεργό υποστηριχτή των Οικολογικών σχολείων.

• Όλους εσάς για τη αμφίδρομη επικοινωνία και

ανταλλαγή απόψεων.
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Σας εύχομαι μια αποδοτική και οικολογική σχολική χρονιά.

Κάθε καλό σε εσάς και στις οικογένειες σας!
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