
 

 

 

 

 

 

«Βελτιώνουμε τις καταναλωτικές ανάγκες 
(συμπεριφορές), ελέγχοντας καλύτερα τα 

απορρίμματα στο σχολικό χώρο και γενικότερα 
στην περιοχή του σχολείου μας» 

 

 
Από τους μαθητές της Δ΄1 τάξης του Α΄Δημοτικού Τραχωνίου 

Νικόλα Ζαντή, Νάγια Κάκουλλα, Μαρτίνο Μεττούρη, Χρύσανθο Μιχαήλ,  
Αναστασία Σεραφείμ, Αλέξανδρο Συμεού , Αριστοτέλη Στυλιανού, Ορέστη Χατζηττοφή 



Ο καιρός τρελάθηκε! 

 Πώς άλλαξε ο καιρός στις μέρες μας: 

 Ιούνιος : βροχές στην Λεμεσό (παραλιακή 
πόλη), χαλάζι και χιόνι στο Τρόοδος.  

 Πολλές μέρες με σκόνη στην ατμόσφαιρα 
(προστατευτικές μάσκες για τα παιδιά στα 
σχολεία) 

 Ζεστές καλοκαιρινές μέρες από τον Μάρτιο 

 Ελάχιστες βροχές και χιόνι τον χειμώνα- 
ανομβρία 

 ΑΛΛΑΞΑΝ ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ!!!  

 

 



Το Φυσικό Περιβάλλον και Εμείς! 

 Σχέση εξάρτησης 

Φ. Περιβάλλον              Εμείς 

 Δυστυχώς εμείς το ξεχνούμε συχνά.. 

 Και έχουμε γίνει εχθροί του.  



Το Φυσικό Περιβάλλον και Εμείς! 

 Στις μέρες μας τα σκουπίδια (απορρίμματα) 
είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα  στη 
Γη. 

 Οι σκουπιδότοποι είναι μεγαλύτεροι σε 
έκταση από την έκταση που καταλαμβάνουν 
οι μισές πόλεις της Γης! 

 Κάθε άνθρωπος παράγει περίπου ένα kg 

σκουπίδια την ημέρα!    

 

 

 

 



Το Φυσικό Περιβάλλον και Εμείς! 

 Οι ειδικοί μας προειδοποιούν ότι αν 
συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, με την 
υπερκατανάλωση αγαθών και την κακή 
διαχείριση απορριμμάτων, η γη θα γίνει ένας 
τεράστιος σκουπιδότοπος.  

 
 Γι αυτό και πρέπει να δράσουμε! 

 

 
  Αν θέλουμε να συνεχιστεί η ζωή στον πλανήτη 

μας, είναι καθήκον μας να εμποδίσουμε αλλά 
και να λιγοστέψουμε τη δημιουργία 
απορριμμάτων.  



Θέμα της περιβαλλοντικής 
πολιτικής του σχολείου μας  

 

 «Βελτιώνουμε τις καταναλωτικές ανάγκες 
(συμπεριφορές), ελέγχοντας καλύτερα τα 
απορρίμματα στο σχολικό χώρο και γενικότερα 
στην περιοχή του σχολείου μας» 

 

Ποιες είναι αυτές οι συμπεριφορές/ανάγκες και 
πώς μπορούμε εμείς, τα παιδιά, να τις 

βελτιώσουμε. 
 



Η συνέχεια.. 

 Τώρα σίγουρα θα περιμένετε να σας 
πούμε τι κάναμε. Όμως…. 



Η συνέχεια… 

 Ενημερωτική αφίσα που βρίσκεται στον 
χώρο και περιλαμβάνει συνοπτικά τις 
δραστηριότητες και δράσεις που 
πραγματοποιήσαμε στο σχολείο μας. Για 
οποίεσδήποτες ερωτήσεις ή απορίες 
έχετε μη διστάσετε να μας ρωτήσετε.  



Τελειώνοντας… 

 «Ο χρόνος είναι πολύτιμος!» 

 

 «’Ένα χελιδόνι δεν φέρνει την Άνοιξη.» 

 

 

    Ευχαριστούμε  

    για   

      την προσοχή σας! 

 


