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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Πράσινη
σημαία
θα
κυματίζει
στο
Νηπιαγωγείο
«Λητώ
Παπαχριστοφόρου» και στο Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστήμιου
Κύπρου
Για την επιτυχημένη συμμετοχή και περιβαλλοντική του δράση επί τρία χρόνια, βραβεύθηκε με
την Πράσινη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων του Οικολογικού Προγράμματος της Cymepa
και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Παγκύπρια διάκριση για τις περιβαλλοντικές του δράσεις και πολιτικές
πέτυχε το Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και ο Βρεφοκομικός
Σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Πανεπιστημιακό Νηπιαγωγείο
αξιολογήθηκε από την Οικολογική Οργάνωση CYMEPA, καθώς και το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με την Πράσινη Σημαία των Οικολογικών
Σχολείων, μετά από 3 χρόνια επιτυχημένων οικολογικών πρακτικών και
δράσεων.

Το Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία»
Το Διεθνές
Πρόγραμμα της FEE (Ίδρυμα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/
Foundation for
Environmental Education) «Οικολογικά Σχολεία»,
απευθύνεται σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία,
Γυμνάσια και Λύκεια. Έχει ως στόχο, μέσα από μελέτη
θεμάτων όπως: Ενέργεια, Νερό, Απορρίμματα,
Βιοποικιλότητα, Περιβάλλον & Πολιτισμός κ.λπ., οι
αυριανοί πολίτες να αποκτήσουν μια πιο υπεύθυνη και
ενεργητική στάση απέναντι στο Περιβάλλον και την
Αειφορία. Στους μαθητές των Νηπιαγωγείων,
Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων
προσφέρονται μια νέα εμπειρία, μία νέα προσέγγιση

μάθησης και η δυνατότητα επικοινωνίας με μαθητές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σχεδιάστηκε για
να κινητοποιήσει και να ενθαρρύνει τη δράση μιας ολόκληρης σχολικής μονάδας για την αειφορία
και επίσης να καταστήσει την περιβαλλοντική συνείδηση και δράση ως ένα σημαντικό μέρος της
ζωής και του ήθους των μαθητών ενός σχολείου. Στους εκπαιδευτικούς προσφέρει μια διαθεματική
προσέγγιση στην αειφορία και την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων με συναδέλφους από τις χώρες
της Ευρώπης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Κινητήρια δύναμη των Οικολογικών Σχολείων είναι η Περιβαλλοντική Επιτροπή του κάθε Σχολείου
που διενεργεί την Επισκόπηση του Περιβάλλοντος και καταρτίζει το Σχέδιο Δράσης του. Όλα αυτά
γίνονται σε συνεργασία με τη CYMEPA, τον Eθνικό Xειριστή του Προγράμματος. Το κάθε Οικολογικό
Σχολείο παίρνοντας στοιχεία από το Αναλυτικό Πρόγραμμα καταρτίζει τον Οικολογικό του Κώδικα.
Μαζί με τους μαθητές, συμμετέχουν στις διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος το διδακτικό
προσωπικό, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι γονείς κ.ά. βοηθώντας έτσι στην ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού. Στόχος είναι χρόνο με το χρόνο να συμμετέχουν όλο και
περισσότερα σχολεία στο πρόγραμμα αυτό. Φέτος ο αριθμός των Οικολογικών Σχολείων ανέρχεται
στα 250.
Το Πανεπιστημιακό Νηπιαγωγείο χτίζει την περιβαλλοντική συνείδηση των παιδιών
Το Πανεπιστημιακό Νηπιαγωγείο από την πρώτη χρονιά λειτουργίας
του έθεσε στόχους, οι οποίοι αφορούσαν την περιβαλλοντική
εκπαίδευση και κατ΄ επέκταση την ενδυνάμωση της οικολογικής
συνείδησης των μικρών παιδιών. Τα τελευταία τρία χρόνια το
Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και ο Βρεφοκομικός
Σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου λαμβάνει ενεργά μέρος στο
Πρόγραμμα Οικολογικά Σχολεία της οικολογικής οργάνωσης CYMEPA
καθώς και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Κάθε χρόνο και
με βάση τους στρατηγικούς στόχους του,, το σχολείο σχεδιάζει
χρονιαίο οικολογικό πρόγραμμα με συγκεκριμένες δράσεις,
δραστηριότητες, παιχνίδια και επισκέψεις, το οποίο υλοποιείται κάθε
Τετάρτη στο πλαίσιο της ημέρας οικολογικής εξερεύνησης. Η
οικολογική ομάδα του σχολείου, η οποία αποτελείται από τις
νηπιαγωγούς, κα Χριστοφίνια Αργυρού, κα Έλενα Θεοδοσίου καθώς και από τη Διευθύντρια κα
Νάσια Χαραλάμπους, σχεδιάζει συγκεκριμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα με βάση τις ενότητες του
προγράμματος αλλά και τις ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας, διαφοροποιώντας το πρόγραμμα σε
όσα επίπεδα χρειάζεται.
Όπως δήλωσε η Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου
«Λητώ Παπαχριστοφόρου» και του Βρεφοκομικού
Σταθμού Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Νάσια
Χαραλάμπους τα παιδιά μέσα από το πειραματικόδιερευνητικό παιχνίδι αναπτύσσουν δεξιότητες,
στάσεις και αξίες για περιβαλλοντικά θέματα.
«Επιπρόσθετα, μέσα από το οικολογικό πρόγραμμα
έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδικασίες
λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβλήματος καθώς

και πειραματισμού και εξερεύνησης. Οι περιβαλλοντικές δράσεις αποτελούν μέρος του αναλυτικού
προγράμματος του Σχολείου και ενδυναμώνουν τη φωνή των παιδιών καθώς και τη συμμετοχή τους
σε θέματα τα οποία τα αφορούν ως μελλοντικούς πολίτες της κοινωνίας», σημείωσε. Το
Πανεπιστημιακό Νηπιαγωγείο κατάρτισε περιβαλλοντική επιτροπή η οποία αποτελείται από γονείς,
διδακτικό προσωπικό και ακαδημαϊκό – διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στόχος
αποτέλεσε η όσο μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος. Παράλληλα το σχολείο συνεργάστηκε με διάφορους φορείς με στόχο την οργάνωση
δράσεων και δραστηριοτήτων για γονείς και παιδιά.
Περιβαλλοντικές δράσεις των παιδιών
Στο
πλαίσιο
του
προγράμματος
της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Σχολείου
πραγματοποιήθηκαν από τα παιδιά ραδιοφωνικές
και τηλεοπτικές εκπομπές, οι οποίες είχαν ως
στόχο την προώθηση των δράσεων του σχολείου
καθώς και την ενημέρωση των πολιτών για
τρόπους
προστασίας
του
περιβάλλοντος,
δημιουργίας λαχανόκηπου - βοτανόκηπου,
εξοικονόμησης
ενέργειας
κ.ά.
Πραγματοποιήθηκαν επίσης πορείες ενημέρωσης
των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά
και κατοίκων της κοινότητας Αγλαντζιάς
αναφορικά με διάφορες ενότητες του οικολογικού προγράμματος, όπως για παράδειγμα της
εξοικονόμησης νερού και ενέργειας. Σχεδιάστηκαν και δόθηκαν στο κοινό ειδικά έντυπα τα οποία
πρότειναν λύσεις σε διάφορα οικολογικά προβλήματα και ευαισθητοποίησαν τους πολίτες.
Πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες με διάφορες οικολογικές οργανώσεις και συνδέσμους όπως για
παράδειγμα: Κίνημα Ζωής Κύπρου, Φίλοι της Γης, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας
και, Σύνδεσμος Κυπρίων Βιοκαλλιεργητών Κύπρου κ.ά. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες τα παιδιά
είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, να επισκεφτούν
διάφορα μουσεία και εκπαιδευτικούς χώρους ενδυναμώνοντας την οικολογική τους συνείδηση μέσα
από παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες πειραματισμού και εξερεύνησης. Ο Οικολογικός
Κώδικας Σχολείου συντάσσεται σταδιακά και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων των
«Οικολογικών Σχολείων» και σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας. Το σχολείο έχει πετύχει τη μείωση
της ενέργειας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του σε σχέση με το νερό, τη χρήση του χαρτιού, της
ηλεκτρικής ενέργειας και του ρεύματος.
Το Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και ο
Βρεφοκομικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου
έχουν δημιουργήσει εδώ και τρία χρόνια έναν
μοναδικό Λαχανόκηπο όπως και Βοτανόκηπο. Την
ευθύνη για το φύτεμα και τη φροντίδα του κήπου
έχουν αποκλειστικά τα παιδιά του σχολείου τα οποία
μέσα από αυτή τη βιωματική εμπειρία μαθαίνουν για
τα φυτά, την προστασία και τη φροντίδα τους όπως
και για την πορεία ανάπτυξης των φυτών και των
δέντρων. Σε συνεργασία με τους γονείς του σχολείου

κάθε χρόνο ο λαχανόκηπος προσφέρει όλο και περισσότερα φρούτα, λαχανικά και βότανα στα
παιδιά αλλά και στους γονείς του σχολείου.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης έδωσε
συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς, για τη διάκριση και την
επιτυχημένη συμμετοχή στο πρόγραμμα Οικολογικά Σχολεία «Η εμπέδωση περιβαλλοντικής
κουλτούρας και ενός πράσινου τρόπου σκέψης και δράσης προκύπτει μέσα από την εκπαίδευση και
παιδευτικές εμπειρίες που πρέπει να ξεκινούν από νωρίς. Εμπράκτως το Νηπιαγωγείο «Λητώ
Παπαχριστοφόρου» - Βρεφοκομικός Σταθμός του Πανεπιστήμιου Κύπρου προάγει τη σημαντική αυτή
αξία με την ελπίδα τα παιδιά μας να διαχειριστούν καλύτερα και σοφότερα τη φύση και το
περιβάλλον. Συγχαίρω όλη την ομάδα και την κοινότητα του σταθμού που ένθερμα στηρίζει και
προάγει τέτοιες πρωτοβουλίες. Εξάλλου σε μία πράσινη πανεπιστημιούπολη χωράει ένα πράσινο
νηπιαγωγείο».

