ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ
Πράσινα Σχολεία: Πραγματικότητα ή
Περίληψη
Ουτοπία;

Η κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη, η συγκέντρωση
του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και ο
υπερκαταναλωτισμός
που
χαρακτηρίζει
τους
περισσότερους από εμάς, είναι όλοι παράγοντες που
συμβάλλουν στη συνεχώς αυξανόμενη ποσότητα «Πράσινα Σχολεία: Πραγματικότητα ή Ουτοπία; Η Διαμόρφωση του Περιφερειακού
απορριμμάτων. Πρόκειται δηλαδή για ένα πολυδιάστατο Γυμνασίου Πέρα Χωρίου και Νήσου σε Πράσινο Σχολείο»
πρόβλημα με πολλές αρνητικές επιπτώσεις. Με γνώμονα
την ανάγκη για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
αποφασίσαμε να μετατρέψουμε το σχολείο μας σε
Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον είναι έννοιες αλληλένδετες: ο άνθρωπος γεννιέται και ζει μέσα στο φυσικό
«πράσινο» και αειφόρο σχολείο.
περιβάλλον. Σε αυτό αναπαράγεται και εργάζεται ο άνθρωπος. Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει στοιχεία που
Εφαρμόσαμε πολλές και ποικίλες Περιβαλλοντικές
έχουν θεμελιώδη σημασία για τη ζωή μας όπως ο αέρας, ο ήλιος, το νερό, ο χώρος. Επιπλέον, το φυσικό
Πρακτικές όπως την επαναχρησιμοποίηση, την
περιβάλλον έχει ιδιαίτερη σημασία και ως πηγή από την οποία ο άνθρωπος παίρνει πόρους για να συνεχίζει τη
ανακύκλωση και την ενημέρωση. Καλλιεργήσαμε πνεύμα
ζωή. Η προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα της
συνεργασίας, ομαδικότητας και συνεισφοράς. Μαζί
ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Είναι λοιπόν ευθύνη όλων μας να προστατεύουμε το
κάναμε ένα μεγάλο βήμα να αλλάξουμε το μικρόκοσμό
περιβάλλον μας.
μας, το σχολείο μας.

Το Θέμα μας…
Εισαγωγή

.

Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης
Ενημερωτικά Φυλλάδια
Εκστρατεία Εξωραϊσμού και
Καθαριότητας

Εκστρατεία
Καθαριότητας σε
Περιοχή του
Δήμου Ιδαλίου

Διαλέξεις
Περιβαλλοντικού
Περιεχομένου

Μέσα από τη δράση μας αποδείξαμε ότι τα περιβαλλοντικά – οικολογικά σχολεία μπορούν να
γίνουν πραγματικότητα. Με τη συνεργασία μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και τοπικών αρχών
μπορούμε να στραφούμε σε ένα καλύτερο, «πράσινο», πιο υγιές και πιο καθαρό περιβάλλον. Στη
σύγχρονη καταναλωτική εποχή που ζούμε σήμερα, ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται αλόγιστα τους
φυσικούς πόρους του περιβάλλοντος με κίνδυνο την εξαφάνισή τους. Για να διαφυλάξουμε το
μέλλον των επόμενων γενεών και για να τους δώσουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα
αγαθά που η Γη απλόχερα προσφέρει, οι περιβαλλοντικές πρακτικές πρέπει να γίνουν τρόπος
ζωής όλων μας, συμβάλλοντας στην αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη.

Συμπεράσματα:
Απώτερος σκοπός όλων μας είναι να μετατραπεί η κοινωνία μας σε κοινωνία που θα
ανακυκλώνει, θα αποφεύγει να δημιουργεί μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών, που θα
επαναχρησιμοποιεί και θα αντικαθιστά τα βλαβερά για το περιβάλλον υλικά με υλικά που
προέρχονται από ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες. Ας μην ξεχνάμε ότι εξασφαλίζοντας ένα

Καλύτερο Περιβάλλον
Καλύτερο Μέλλον!!!

εξασφαλίζουμε και ένα

Κοινωνία
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