
Η ζλλειψθ πραςίνου ςτα ςχολεία μασ, μία 
πραγματικότθτα. Απόψεισ και λφςεισ για το μζλλον. 

τισ παρακάτω ςελίδεσ κα δοφμε ζνα ερωτθματολόγιο και  ςυνζντευξθ για το ςχολείο μασ, το  πϊσ μποροφμε να κάνουμε τα ςχολεία αειφορικά 
όπωσ ςτο εξωτερικό που ενδιαφζρονται για το περιβάλλον και τισ προχποκζςεισ για να χαρακτθριςτεί ζνα ςχολείο πράςινο.  Ζνα ςφςτθμα 
κακαριςμοφ νεροφ απο απόβλθτα το οποίο πραγματοποιικθκε ςε πολλά ςχολεία είναι ζνασ πρακτικόσ τρόποσ για επαναχρθςιμοποίθςθ του νεροφ. 
Επίςθσ, το ςφςτθμα ςτάγδθν για το αυτόματο πότιςμα, το νερό που προζρχεται από μονάδα αφαλάτωςθσ που εφαρμόςτθκε ςτθν Κφπρο τθν 
περίοδο όπου είχαμε ζλλειψθ νερόυ, τουσ κφριουσ τρόπουσ μεταφοράσ αγροτικοφ νεροφ και για τθν Κόρδοβα, μία πόλθ τθσ Ιςπανίασ που ςιμερα θ 
οικονομία τθσ τθσ βαςίηεται ςτθ απόςταξθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν και ςτθν χειροτεχνία αλλά γνωςτι είναι για το ετιςιο φεςτιβάλ λουλουδιϊν 
<<Patio Festival>>. Ακολοφκωσ, τα αποτελζςματα από τθν ζρευνα του ερωτθματολογίου για μακθτζσ και κακθγθτζσ για το ςχολείο μασ. Σζλοσ κα 
παρακολουκιςουμε τα ςυμπεράςματα   που βγάλαμε μζςα απο τισ ζρευνζσ μασ.  

Έρευνα για τα ςχολεία τθσ Κφπρου: 
Σα ςχολεία τθσ Κφπρου πιςτεφω δεν ζχουν αρκετό πράςινο. Η Κφπροσ είναι ζνα υπζροχο νθςί το οποίο ζχει εκατοντάδεσ δζντρα και 

φυτά αλλά οι άνκρωποι δεν τα προςζχουν οφτε τα αξιοποιοφν. τα ςχολεία πρζπει να υπάρχει  πράςινο κακϊσ κα είναι και οικολογικά.  

Κάποια ςχολεία προςπακοφν με διάφορουσ τρόπουσ να κάνουν τα ςχολεία πιο οικολογικά και με περιςςότερο πράςινο. Αυτόσ ο τρόποσ 

ελκφει περιςςότερο τουσ μακθτζσ γιατί το ςχολειό τουσ δε κα είναι μονόχρωμο και βαρετό αλλά κα ζχει διάφορα χρϊματα και κα είναι 

όλο ηωντάνια. 

Κάνοντασ τα ςχολεία αειφορικά: 
Σα ςχολεία του εξωτερικοφ ςε αντίκεςθ με τα δικά μασ ςχολεία, ζχουν διαμορφωκεί με τζτοιο τρόπο ζτςι ϊςτε να γίνουν πράςινα και 

οικολογικά. Για παράδειγμα, ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ τα ςχολεία ζχουν εξελιχκεί ςε ζνα κίνθμα γονζων όπου προςπακοφν να 

κάνουν τα ςχολεία τουσ πιο φιλικά προσ το περιβάλλον προςπακϊντασ παράλλθλα να εμφυςιςουν ςτα παιδιά τουσ μια οικολογικι 

αντίλθψθ για τθ ηωι. τθν Ελλάδα, το μνθμόνιο, ζχει αναγκάςει το κράτοσ να δθμιουργιςει βιοκλιματικά ςχολεία ζτςι αναγκάςτθκαν να 

ξεκινιςουν με το πρϊτο τουσ ςτθν Κοηάνθ, το οποίο κα ηεςταίνεται από το δίκτυο τθσ τθλεκζρμανςθσ και κα δροςίηεται από εφαρμογζσ 

τθσ γεωκερμίασ. 

  

Περίλθψθ: 

Κόρδοβα  
Η Κόρδοβα είναι πόλθ τθσ Ιςπανίασ. τα ελλθνικά λζγεται και Κορδοφθ ι Κορδφβθ ςτισ αρχαίεσ πθγζσ. Βρίςκεται ςτισ όχκεσ του ποταμοφ 
Γουαδαλκιβίρ και είναι θ πρωτεφουςα τθσ Ανδαλουςίασ. Ζχει 325.453 κατοίκουσ και είναι ζδρα τθσ επιςκοπισ. Ήταν περίφθμθ για τα δζρματά τθσ 

(cordwainer) και για τουσ αργυροχόουσ τθσ, οι οποίοι λζγεται ότι προζρχονταν από τθ Δαμαςκό. ιμερα, θ οικονομία τθσ βαςίηεται 
ςτθν απόςταξθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν και ςτθν χειροτεχνία (προϊόντα από μαλλί, λινό και μετάξι). Σο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ 
ανακθρφχκθκε το 1984 Μνθμείο Παγκόςμιασ Κλθρονομιάσ από τθν UNESCO. τισ αρχζσ Μαΐου πραγματοποιείται τα τελευταία 50 
χρόνια ςτθν Κόρδοβα το ετιςιο φεςτιβάλ λουλουδιϊν «Patio Festival». τθν εβραϊκι ςυνοικία τθσ Κόρδοβασ υπάρχουν ςτενά 
δρομάκια, άςπρα ςπίτια με γλάςτρεσ κρεμαςτζσ ςτουσ τοίχουσ. Είναι διατθρθτζα και παραδοςιακι ςυνζχεια τθσ αραβικισ, μόνο 
που τθν κατοικοφν Εβραίοι 
 
 
 

Συηιτθςθ - Συμπεράςματα : 
Σο ςυμπζραςμα μασ είναι πωσ το ςχολείο μασ και γενικά τα ςχολεία τθσ Κφπρου ςε ςφγκριςθ με τα ςχολεία του εξωτερικοφ δεν ζχουν αρκετό πράςινο. Δυςτυχϊσ  

ςαν μακθτζσ ι ςαν ςχολείο εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ χρθμάτων από τθν οικονομικι κρίςθ δεν υπάρχει κάτι που μποροφμε να κάνουμε για να πραςινίςουμε το ςχολείο μασ.   

Μία από τισ μοναδικζσ λφςεισ που μποροφμε να εφαρμόςουμε για να πραςινίςουμε το ςχολείο μασ είναι να βροφμε χορθγοφσ. Με το να βροφμε χορθγοφσ , κα μπορζςουμε  

με τθ βοικειά τουσ να κάνουμε το ςχολείο μασ καλφτερο και πιο πράςινο. Σο μόνο ςίγουρο είναι ότι όλοι κζλουμε το ςχολείο μασ να γίνει πιο πράςινο και γενικότερα  

αειφορικό. Καλι κα ιταν θ βελτίωςθ και θ αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου ςχολικοφ κιπου, θ δθμιουργία λαχανόκθπου και το φφτεμα δζντρων ςτθν είςοδο και  

περιμετρικά του ςχολείου. Ακόμα καλά κα είναι θ ςυλλογι όλων των ανακυκλϊςιμων υλικϊν και τοποκζτθςι τουσ ςτουσ πρακτικοφσ κάδουσ  

ανακφκλωςθσ αλλά και επαναχρθςιμοποιιςθσ και ακόμα ο εξοπλιςμόσ κάκε τάξθσ με ξεχωριςτό κάδο ανακφκλωςθσ. Επίςθσ, θ χριςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων,  

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, πράςινο ςχεδιαςμό κτιρίου, υλικά και εφόδια φιλικά προσ το περιβάλλον.  Όπωσ είδαμε και από το παράδειγμα τθσ Κόρδοβασ 

 ςτθν ενότθτα τθσ βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ κα μποροφςαμε ςτο ςχολείο μασ εκτόσ από τουσ ελεφκερουσ χϊρουσ να κάνουμε και τουσ τείχουσ μασ πιο  

όμορφουσ. Θα μποροφςαμε να χρθςιμοποιιςουμε γλάςτρεσ από ανακυκλϊςιμα υλικά να τισ τοποκετιςουμε ςτουσ τείχουσ και να ποτίηονται με αυτόματο πότιςμα.  

Αυτό κα δϊςει μια ευχάριςτθ, πράςινθ και πιο αειφορικι νότα για το περιβάλλον του ςχολείου μασ.  
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Οι περιςςότεροι μακθτζσ πιςτεφουν ότι δεν υπάρχει αρκετό πράςινο ςτο ςχολείο μασ. 

Θεωρείτε ότι υπάρχει αρκετό 
πράςινο ςτο ςχολείο μασ ; 

ΝΑΙ

OXI

ΔΕΝ ΜΕ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σο μεγαλφτερο ποςοςτό των κακθγθτϊν πιςτεφουν ότι δεν υπάρχει αρκετό πράςινο ςτο ςχολείο μασ. 

Θεωρείτε ότι υπάρχει αρκετό 
πράςινο ςτο ςχολείο μασ ;

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

Αποτελζςματα   

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι κακθγθτζσ του ςχολείου μασ πιςτεφουν ότι καλφτερα να φυτζψουμε φυτά παντοφ και ςτθν είςοδο. 

Σε ποιό άλλο μζροσ του ςχολείου 
μασ κα μποροφςαμε να φυτζψουμε 

φυτά ; Παντοφ 

τθν είςοδο

Δίπλα από 
το δθμοτικό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι περιςςότεροι μακθτζσ πιςτεφουν ότι ο κατάλλθλοσ τρόποσ για πότιςμα είναι το αυτόματο πότιςμα. 

 

Ποιόσ, κατα τθν γνϊμθ ςασ,είναι ο 
κατάλλλοσ τρόποσ για πότιςμα ;

Αυτόματο 
πότιςμα

Ποτιςτιρι

Χριςθ λαςτίχου

Οικολογικοί και Οικονομικοί  
Τρόποι Άρδευςθσ Δζνδρων 
Σφςτθμα κακαριςμοφ νεροφ αποβλιτων: Ζνασ τρόποσ άρδευςθσ ο οποίοσ πραγματοποιικθκε ςε πολλά  
ςχολεία και είναι και πρακτικόσ είναι ο κακαριςμόσ των νερϊν των απόβλθτων του ςχολείου με αποτζλεςμα  
τθν επαναχρθςιμοποίθςθ του νεροφ. Με αυτό τον τρόπο εκτόσ από τθν εξοικονόμθςθ νεροφ κα  
εξοικονομοφνται και αρκετά χριματα τα οποία κα πλθρϊναμε για να τα ποτίςουμε με νερό μθ  
επαναχρθςιμοποιθμζνο. 
Σφςτθμα ςτάγδθν: Σο ςφςτθμα αυτό ουςιαςτικά είναι το πότιςμα των δζντρων-φυτϊν με ςταγόνεσ νεροφ,  
όπου με ζνα μοχλό ζχεισ τθ δυνατότθτα να αυξιςεισ τθν πίεςθ των ςταγονιδίων. Με άλλα λόγια να ρυκμίηεισ 
 εςφ τθν ποςότθτα νεροφ που κα βγαίνει από το ςωλθνάκι εξαγωγισ του νεροφ. 
Νερό που προζρχεται από μονάδα αφαλάτωςθσ: Η αφαλάτωςθ είναι θ διαδικαςία χωριςμοφ του νεροφ τθσ  
κάλαςςασ από το αλάτι. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιο βυτιοφόρο να φζρνει το  νερό αυτό από τθ 
 μονάδα αφαλάτωςθσ θ οποία βζβαια κα καλφπτει τα ζξοδα τθσ με ςυνδρομι του Τπουργείου Παιδείασ και  
Πολιτιςμοφ ι από το Σμιμα Περιβάλλοντοσ, ςτο ςχολείο μασ. Σο νερό αυτό κα τοποκετείτε ςε ντεπόηιτο το  
οποίο κα είναι ενωμζνο με ζνα ςφςτθμα άρδευςθσ το οποίο πικανότατα να είναι το ςφςτθμα ςτάγδθν. 


