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    ΟΔΗΓΙΕΣ 
 Πατήστε πάνω σε ένα από τους 

τομείς της αειφορίας για να 
οδηγηθείτε στις προτεινόμενες 
δράσεις.  

 

           Ακολουθείστε τους συνδέσμους 
, πατώντας πάνω τους, για να 
οδηγηθείτε σε ιδέες και 
τεχνολογίες για κάθε δράση. 

 

           Πατήστε στο “Home” για να 
επιστρέψετε σε αυτή τη σελίδα 
οποιαδήποτε στιγμή και “Back” 
για να επιστρέψετε στην αρχή 
του τομέα που βρίσκεστε.  

Ιδέες και 
τεχνολογίες 
για αειφόρο 

ανάπτυξη 
του 

σχολείου. 



Απορρίμματα 

• Κομποστοποίηση 

• Ανακύκλωση 

• Μείωση Απορριμμάτων 

• Διαχείριση Απορριμμάτων  

Home 



Απορρίμματα → Κομποστοποίηση 

Η κομποστοποίηση είναι μια ελεγχόμενη διαδικασία 
βιομετατροπής των οργανικών απορριμμάτων 
(φυτικής προέλευσης) σε θρεπτικό, για τα φυτά, 
έδαφος το οποίο συνήθως λέγεται κόμποστ ή 
φυτόχωμα.  

Η διαδικασία αυτή μπορεί να μειώσει σημαντικά την 
μάζα των σκουπιδιών που πετάγονται 
αυξάνοντας παράλληλα την ποιότητα του 
εδάφους.  

Ιδέες: 

• Εγκατάσταση κάδων κομποστοποίησης  

Τεχνολογίες: 

• Κομποστοποιητής 

• Τεμαχιστής  

Παραπάνω πληροφορίες για την διαδικασία: 

• Οδηγός Κομποστοποίησης 

Back Home 

http://www.akti.org.cy/wp-content/uploads/2014/07/Composting-Guide-Booklet-web-Standard.pdf
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Κομποστοποιητής 

Διαθέσιμος σε:  

• Ellinas DIY Λευκωσία 
330-380L, Τιμή 27-28€  

• Super Home Center 
Λευκωσία 200-300L, 
Τιμή 30-39€  

• Leroy Merlin Λευκωσία  
530L, Τιμή 150€  

 
Back Home 



Τεμαχιστής  

Διαθέσιμος σε: 

• Leroy Merlin Λευκωσίας, 
Χωρητικότητα 50L, Τιμή 99 
- 199€ 

• Ellinas DIY Λευκωσία,Τιμή 
340€ 

• Super Home Center,Τιμή 

390€ 

 
Back Home 



Απορρίμματα → Ανακύκλωση 

Η ανακύκλωση είναι η διαδικασία 
επαναχρησιμοποίησης ενός άχρηστου 
αντικείμενου ή υλικού με σκοπό την μείωση 
κατανάλωσης των περιορισμένων πόρων του 
πλανήτη. 

Αποτελεί σημαντικό κομμάτι της αειφορίας και είναι 
πλέον απαραίτητη διαδικασία για οποιοδήποτε 
οργανισμό. 

Ιδέες: 
• Εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης σε όλους 

τους χώρους 
• Εκτύπωση τρισδιάστατων αντικειμένων με υλικό 

από πλαστικές συσκευασίες 
Τεχνολογίες: 
• Κάδοι ανακύκλωσης 
• Συσκευή παραγωγής πλαστικού νήματος 
• Τρισδιάστατος εκτυπωτής  
 

 
Back Home 



Κάδοι ανακύκλωσης 

Διαθέσιμοι σε: 

• Ellinas DIY Λευκωσία 
Τρεις Κάδοι, Τιμή 
25€ 

 

Back Home 



 
Συσκευή παραγωγής 
πλαστικού νήματος 

 

Διαθέσιμη σε:  

• www.filabot.com Τιμή 
3800$ 

• www.noztek.com Τιμή 

1800 – 3500€ 

• www.filastruder.com (Μη 

συναρμολογημένο) Τιμή 

500€ 

 
Back Home 

http://www.filabot.com/
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Τρισδιάστατος 
εκτυπωτής 

Διαθέσιμος σε: 

• www.refil3d.store 
Τιμή 250 – 3600€ 

• www.3dhub.com.cy 
Τιμή 220 - 4600€ 

Back Home 
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http://www.3dhub.com.cy/


Απορρίμματα → Μείωση 

Η μείωση της κατανάλωσης και κατ’ επέκταση των 
απορριμμάτων είναι κύριος τομέας της 
αειφορίας. 

Η παραγωγή στερεών απορριμμάτων είναι 
αναπόφευκτη σήμερα, όμως υπάρχει μεγάλο 
περιθώριο για βελτίωση.  Περιορίζοντας τα 
προϊόντα μίας χρήσης μπορούμε να την 
μειώσουμε σημαντικά. 

Ιδέες:  

• Αγορά μαρκαδόρων πολλαπλής χρήσεως  

• Διανομή παγουριών νερού στους μαθητές 

• Διανομή μπουκαλών  για το χρησιμοποιημένο  
λάδι τηγανοκίνησης 

• Διανομή ρούχενων τσαντών  

Τεχνολογίες: 

• Επαναπληρώσιμοι μαρκαδόροι  

 

Back Home 



 
Επαναπληρώσιμοι 

μαρκαδόροι  

 

Πληροφορίες:  

• www.pilotpen-cyprus.com 

Back Home 

http://www.pilotpen-cyprus.com/
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Απορρίμματα → Διαχείριση 

Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένας άλλος 
σημαντικός τομέας της αειφορίας, τα 
απορρίμματα τα οποία δεν μπορούν να 
ανακυκλωθούν ή να αποφευχθούν εντελώς 
πρέπει να διαχειριστούν σωστά για να 
ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον. 

Φροντίζοντας οι εξωτερικοί χώροι να μην 
ρυπαίνονται από στερεά απορρίμματα, 
εξασφαλίζουμε την υγεία της πανίδας και της 
χλωρίδας του οικοσυστήματος μας. 

Ιδέες: 

• Εγκατάσταση καλάθων σε παραπάνω χώρους   

• Οργάνωση καθαρισμών χώρων της 
κοινότητας από μαθητές 

 

 

 
Back Home 



Πολιτισμός - Περιβάλλον 

• Χειροτεχνίες με 
επαναχρησιμοποίηση 
αντικειμένων  

 

Home 



Χειροτεχνίες με επαναχρησιμοποίηση 
υλικών 

Η επαναχρησιμοποίηση 
αντικειμένων δεν είναι 
μόνο ένας τρόπος 
μείωσης των 
σκουπιδιών αλλά και 
τρόπος καλλιεργήσης 
της καλλιτεχνικής φύσης 
των παιδιών. 

 
Back Home 



Νερό 

• Εξοικονόμηση νερού 

Home 



Νερό → Εξοικονόμηση  

Το νερό είναι απαραίτητο για όλη τη ζωή στο πλανήτη. Στην 
Κύπρο, όπως και σε πολλές άλλες χώρες σε παρόμοιες 
γεωγραφικές συντεταγμένες, η ανομβρία είναι συχνό 
φαινόμενο το οποίο υπόκειται να επιδεινωθεί με την 
κλιματική αλλαγή.  

Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να φροντίζουμε τα 
αποθέματα νερού να μην εξαντλούνται, εξοικονομώντας 
όσο το δυνατό περισσότερο. 

Ιδέες: 

• Εγκατάσταση ακροφύσιων στις βρύσες  

• Εγκατάσταση καζανάκιου διπλής ροής  

• Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης γκρίζου νερού 

• Επιλογή φυτών με μικρή απαίτηση νερού για τον κήπο 
του σχολείου  

Τεχνολογίες: 

• Ακροφύσια 

• Σύστημα διαχείρισης γκρίζου νερού 

 

 

 Back Home 



Ακροφύσια 

Διαθέσιμα σε: 

• Super Home Center 
Λευκωσία, Τιμή 3€ 

 

 

Back Home 



Σύστημα διαχείρισης 
γκρίζου νερού 

Πληροφορίες: 

• www.zandxmechanic
alinstallations.com 

• www.gwp.org 

 

Back Home 
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Ερημοποίηση 

• Δεντροφύτευση 

• Βροχομέτρηση  

Home 



Ερημοποίηση → Δεντροφύτευση 

Τα δέντρα είναι σημαντικά για την 
συντήρηση του οικοσυστήματος, 
κρατούν την υγρασία στο έδαφος 
και απορροφούν διοξείδιο του 
άνθρακα από την ατμόσφαιρα, 
καταπολεμώντας έτσι την 
κλιματική αλλαγή και αυξάνοντας 
την ποιότητα του αέρα 
γενικότερα.  

Ιδέες: 
• Δεντροφύτευση στο σχολείο αλλά 

και χώρους της κοινότητας  

Back Home 



Ερημοποίηση → Βροχομέτρηση 

Η ανομβρία είναι ένα ακραίο καιρικό 
φαινόμενο που συμβαίνει συχνά 
στη Κύπρο. Με την βροχομέτρηση 
μπορούν οι μαθητές να 
μελετήσουν πιο αναλυτικά τη 
βροχόπτωση της περιοχής και να 
εκβαθυνθεί η κατανόηση του 
προβλήματος.  

Ιδέες: 
• Κατασκευή βροχόμετρου από 

πλαστικές μπουκάλες 
• Δραστηριότητα βροχομέτρησης  
 

Back Home 



Βιοποικιλότητα  

• Δημιουργία κήπου 

• Θέαση – Εξερεύνηση 
Κήπου και γειτονικών 
χώρων 

• Κατασκευή σπιτιού για 
νυχτερίδες 

• Κατασκευή φωλιών και 
ταϊστρών πουλιών  

 
Home 



Βιοποικιλότητα → Δημιουργία κήπου 

Το πράσινο είναι απαραίτητο για την ψυχική 
υγεία των μαθητών, ιδιαίτερα στις αστικές 
περιοχές οπού είναι περιορισμένο. 

Η δημιουργία ενός κήπου με τη συμμετοχή 
των μαθητών μπορεί να προωθήσει την 
αγάπη για το περιβάλλον, να ομορφύνει 
το σχολείο και να βοηθήσει την επιβίωση 
της πανίδας και της χλωρίδας. 

Πληροφορίες: 
• Οδηγός αειφόρου κήπου από το 

υπουργείο γεωργίας, φυσικών πόρων και 
περιβάλλοντος 

Ιδέες: 
• Βοτανόκηπος φιλικός προς τις μέλισσες 
 
 
 
 

Back Home 
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Βιοποικιλότητα → Θέαση εξερεύνηση 
κήπου και γειτονικών χώρων 

Η επαφή με το περιβάλλον είναι σίγουρα 
ευχάριστη και προάγει την 
περιβαλλοντική συνείδηση στους 
μαθητές.  

Ο κήπος αποτελεί μια μεγάλη μαθησιακή 
ευκαιρία γενικότερα, μέσω της 
πανίδας όπως μέλισσες και πουλιά.  

Ιδέες: 
• Κτίσιμο κιοσκιού για μαθήματα στο 

κήπο  
• Πιο συχνές εκδρομές σε πάρκα, δάση 

της περιοχής 
• Μαθαίνοντας για τα έντομα 
 
 
 

Back Home 



Βιοποικιλότητα → Βοτανόκηπος 
φιλικός προς τις μέλισσες  

Οι μέλισσες είναι υψίστης καταλυτικής σημασίας 
για την επικονίαση των φυτών, και επομένως 
είναι σιωπηλοί έμμεσοι συντονιστές της 
τροφικής αλυσίδας. Δυστυχώς οι μέλισσες 
είναι είδος υπό εξαφάνιση, ένας εύκολος 
τρόπος για να τις βοηθήσετε είναι να 
φυτέψετε στον κήπο σας ή σε γλάστρες φυτά 
φιλικά προς τις μέλισσες (π.χ. λεβάντες, 
δεντρολίβανο, φασκόμηλο, μάραθο, θυμάρι, 
δυόσμο, μέντα).  Με αυτό το τρόπο όχι μόνο 
επωφελούνται οι μέλισσες αλλά και οι 
μαθητές μαθαίνουν για τα βότανα και τις 
θεραπευτικές τους ιδιότητες.  

Back Home 



Βιοποικιλότητα → Κατασκευή σπιτιού 
για νυχτερίδες 

Η προσέλκυση νυχτερίδων είναι ένας από τους 
ασφαλέστερους και πιο αποτελεσματικούς 
τρόπους για το φυσικό έλεγχο των εντόμων 
που ταλαιπωρούν εμάς και τα φυτά μας. Ένας 
καλός τρόπος για να προσελκύσετε 
νυχτερίδες είναι να φτιάξετε ένα σπιτάκι γι’ 
αυτές. Για να προσελκύσετε τις νυχτερίδες 
χρειάζεται μια μικρή προσπάθεια, αλλά 
σίγουρα αξίζει τον κόπο. Περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην 
ακόλουθη ιστοσελίδα.  

• https://share24.gr/ftiaxte-ena-spitaki-gia-tis-
nychterides-proselkyste-tes-ston-kipo-sas-
mathete-giati/  
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Βιοποικιλότητα → Κατασκευή φωλιών και 

ταϊστρών πουλιών 

 
Τα παιδιά μπορούν να συνεργαστούν μαζί με τους δάσκαλους 

τους και να χρησιμοποιήσουν ανακυκλώσιμα υλικά για 
να φτιάξουν αυτοσχέδιες φωλιές και ταΐστρες πουλιών. 
Οι κατασκευές τους μπορούν να τοποθετηθούν στην 
αυλή του σχολείου ή ακόμα και σε ένα κοντινό πάρκο/ 
δάσος. Τα πουλιά δεν είναι μόνο ευχάριστα στα μάτια 
και τα αυτιά, αλλά είναι επίσης σημαντικά για το 
οικοσύστημα μας. Αυτή η δράση στοχεύει στη γνωριμία 
των παιδιών με τα πουλιά που ζουν κοντά μας.  

  
•  http://www.birdsandblooms.com/backyard-projects/diy-

birdhouse/clay-pot-diy-birdhouse/ 
•  http://www.birdsandblooms.com/backyard-projects/diy-

birdhouse/build-one-board-diy-birdhouse/  
•  https://www.youtube.com/watch?v=6q_WYLTHSI8  
•  http://tipsted.com/20-creative-diy-bird-feeders/  
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Βιοποικιλότητα → Μαθαίνοντας για τα 
έντομα 

Πολλά παιδιά αναπτύσσουν ένα ανεξήγητα μεγάλο φόβο 
για τα έντομα τα οποία συνήθως είναι ακίνδυνα, 
ένας τρόπος για να ξεπεράσουν τους φόβους τους 
είναι να τα μελετήσουν και να μάθουν περισσότερες 
πληροφορίες για αυτά. Ένας εύκολος τρόπος για να 
τα εξερευνήσουμε αυτά τα μικρά πλάσματα, είναι 
να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους 
οικότοπους για αυτά.  

Παραδείγματα τεχνιτών οικοτόπων είναι η τοποθέτηση 
κούτσουρων, όσο πιο παλιά τόσο το καλύτερο, για 
να προσελκύσουμε τα έντομα. Άλλο ένα παράδειγμα 
να τοποθετήσετε τα πεσμένα φύλλα που μπορεί να 
έχετε μαζέψει από την αυτή του σχολείου σε 
σωρούς.  Οι τεχνητοί οικότυποι μπορούν να 
τοποθετηθούν στην αυλή του σχολείου ή ακόμα και 
σε ένα κοντινό πάρκο/ δάσος . 
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Δάσος 

• Δεντροφύτευση  

• Δημιουργία 
μονοπατιού φύσης 

 

Home 



Παραγωγή – Κατανάλωση  

• Δημιουργία λαχανόκηπου 

• Δεντροφύτευση 
καρποφόρων δέντρων  

Home 



Παραγωγή – Κατανάλωση → 
Δημιουργία λαχανόκηπου 

Η δημιουργία λαχανόκηπου 
είναι ένας καλός και 
ευχάριστος τρόπος 
εκμάθησης της διαδικασίας 
παραγωγής λαχανικών. 

Τα λαχανικά που παράγονται 
από τη διαδικασία μπορούν 
να χρησιμοποιούνται για 
την ετοιμασία υγιεινών 
γευμάτων που προωθούν 
την καλή διατροφή.  

Back Home 



Παραγωγή – Κατανάλωση → 
Δεντροφύτευση καρποφόρων δέντρων 

Τα καρποφόρα δέντρα συνεισφέρουν στο 
περιβάλλον παρομοίως με τα μη-
καρποφόρα δέντρα με το επιπλέον 
πλεονέκτημα των καρπών τους. 

Παραδείγματα καρποφόρων δέντρων 
κατάλληλα για το κλίμα της Κύπρου: 

• Συκιά 
• Ροδιά 
• Ελιά 
• Χαρουπιά 
• Αμυγδαλιά 
 
 

Back Home 



Ενέργεια  

• Εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας 

• Εξοικονόμηση 
ηλεκτρικής ενέργειας 

• Εκπαίδευση σε θέματα 
ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας  

Home 



Ενεργεια →Εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Η παραγωγή ρεύματος μεσω των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
είναι μια σημαντική μετάβαση η 
οποία πρεπεί να γίνει οσο το 
δυνατό συντομότερα. 

Η Κύπρος, με την καθημερινή 
ηλιοφάνια εχεί τη δυνατότητα να 
καλήψει μεγάλο ποσοστό των 
ενεργειακών της αναγκων με 
ηλιακή ενεργεια. 

Τεχνολογίες: 
• Φωτοβολταϊκά  
• Ηλιακά φανάρια 
 

Back Home 



Φωτοβολταϊκά 

Διαθέσιμα σε: 

• ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ 
Λευκωσία, 3-5KW 
Τιμή 5000-8000€ 

• Leroy Merlin 
Λευκωσία, 20-150W, 
Τιμη 50-280€ 

Back Home 



Ηλιακά φανάρια κήπου 

Διαθέσιμα σε: 

Leroy Merlin Λευκωσία, 
Τιμή 1-99€ 

Super Home Center 
Λευκωσία, Τιμή 75€ 

Back Home 



Ενέργεια → Εξοικονόμηση ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Με την εξοικονόμηση ηλεκτρικής 
ενέργειας εκτός από μείωση των 
ρύπων γίνεται και εξοικονόμηση 
κόστους. 

Χρησιμοποιώντας πιο αποδοτικές 
τεχνολογίες μπορεί να επιτευχθεί 
με μεγάλη ευκολία. 

Τεχνολογίες: 
• Λαμπτήρες LED 
• Φλορέντζες LED 
• Αισθητήρας κίνησης 

αυτοματισμού Φωτός 

Back Home 



Λαμπτήρες LED 

Διαθέσιμοι σε: 

• Ellinas DIY Λευκωσία, 
Τιμή 2-6€ 

• Super Home Center 
Λευκωσία, Τιμή 3-10€ 

• Leroy Merlin 
Λευκωσία, Τιμή 5-6€ 

Back Home 



Φλορέντζες LED 

Διαθεσιμες σε: 

• Leroy Merlin 
Λευκωσία, Τιμή 11-
17€ 

• Ellinas DIY Λευκωσία, 
Τιμή 13€ 

Back Home 



Αισθητήρας κίνησης 
αυτοματισμού φωτός 

Διαθέσιμος σε: 

• Leroy Merlin 
Λευκωσία, Τιμή 10€ 

Back Home 



Ενέργεια → Εκπαίδευση σε θέματα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Το σχολείο έχει την ευκαιρία να 
προωθήσει την καινοτομία στους 
μαθητές. 

Τα παιχνίδια ανανεώσιμων πηγών 
μπορούν να εκθέσουν τους 
μαθητές σε αυτές τις τεχνολογίες 
με διασκεδαστικό τρόπο. 

Τεχνολογίες: 
• Ηλιακός φούρνος 
• Αυτοκινητάκι ηλιακής ενέργειας 
• Σετ ανεμογεννήτριας 

Back Home 



Ηλιακός φούρνος 

Διαθέσιμος σε: 

• www.fornelia.com , 
Τιμή 600€ 

Back Home 

http://www.fornelia.com/


Αυτοκινητάκι ηλιακής 
ενέργειας 

Διαθέσιμο σε: 

• www.siliconsolar.com 
Τιμή 30$ 

• www.solar-toys.gr  
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Σετ ανεμογεννήτριας 

Διαθέσιμο σε: 

• www.fuelcellstrore.co
m , Τιμή 250€ 

Back Home 

http://www.fuelcellstrore.com/
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Μέσα Μεταφοράς 

• Δημιουργία – 
Προώθηση υποδομών 
ποδηλάτων 

Home 



Μεσα Μεταφορας → Δημιουργιά – 
Προώθηση υποδομών ποδηλάτων 

Η χρήση ποδηλάτων για την 
διαδρομή των μαθητών στο 
σχολείο έχει τη δυνατότητα να 
μείωση την κυκλοφοριακή 
δυσφόρηση και κατ’ επέκταση 
τις εκπομπές καυσαερίων και 
προάγει την φυσική υγεία. 

Το σχολείο μπορεί να προωθήσει 
το ποδήλατο εγκαθιστώντας 
χώρους στάθμευσης. 

Back Home 



Τουρισμός 

• Δημιουργία 
μονοπατιού φύσης 

• Υιοθέτηση παραλίας 

Home 



Τουρισμος → Δημιουργία μονοπατιού 
φύσης 

Ένα μονοπάτι της φύσης μπορεί να φτιαχτεί κοντά 
σε μια δασική περιοχή κοντά στο σχολείο και 
αργότερα τα παιδιά και οι μεγάλοι να 
επωφεληθούν. Η επαφή µε το πράσινο και 
γενικότερα το φυσικό περιβάλλον φαίνεται 
ότι επιδρά καταλυτικά στην υιοθέτηση μιας 
περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. 
Αλλά η επαφή µε το φυσικό περιβάλλον 
βοηθά εξίσου στην κοινωνικό-
συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Τα 
Μονοπάτια Μελέτης της Φύσης αποτελούν 
μια από τις πιο σημαντικές υποδομές 
υπαίθριας και δασικής αναψυχής στην Κύπρο 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από 
τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή.  

 

Back Home 



Τουρισμος → Υιοθέτηση παραλίας 

Οι παραλίες είναι κύριο 
χαρακτηριστικό της Κύπρου και ο 
μεγαλύτερος τουριστικός 
προορισμός. Είναι πολύ 
σημαντικό να παραμένουν όσο το 
δυνατό πιο καθαρές. 

Υιοθετώντας μια παραλία μπορούν οι 
μαθητές να συμβάλλουν στο 
καθαρισμό της. 

Πληροφορίες: 
• www.akti.org.cy/get-

involved/adopt-a-coast/ 
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Φτώχεια 

• Υποδομές για κοινωνικό 
παντοπωλείο 

Home 



Φτώχεια → Υποδομές για κοινωνικό 
παντοπωλείο 

Η συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας από 
γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς για τη 
δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι 
μια πολύ καλή ιδέα.  

Μπορεί να διαμορφωθεί μέσα στο σχολείο ένας 
ειδικός χώρος εναπόθεσης των τροφίμων που 
συγκεντρώνονται. Τα τρόφιμα θα 
τακτοποιούνται στα ράφια από τους ίδιους 
τους μαθητές, τους «μπακάληδες» κάθε 
τάξης. Τα τρόφιμα θα συσκευάζονται από 
τους μαθητές σε κουτιά και θα διανέμονται 
με απόλυτη εχεμύθεια σε οικογένειες του 
σχολείου που έχουν πραγματική ανάγκη. 

 

Back Home 



Αστική Ανάπτυξη 

• Επισκέψεις - 
Δραστηριότητες μαθητών 
σε γηροκομεία 

• Υιοθέτηση – ανάπτυξη 
γειτονικού πάρκου 

• Ποιότητα αέρα  

 

Home 



Αστικη Αναπτυξη → Δραστηριότητες 
μαθητών σε γηροκομεία 

Το σχολείο οφείλει να αλληλοεπιδρά με την 
κοινωνία και να μη μένει αποκομμένο από 
αυτή. Επομένως, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις 
δεν περιορίζονται μόνο σε αρχαιολογικούς 
χώρους, μουσεία, ιστορικά μνημεία, δημόσια 
έργα αλλά επεκτείνονται σε όλες τις 
κοινωνικές δομές που συντελούν στην 
εύρυθμη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας.  

Τα παιδιά περνώντας χρόνο με τους 
ηλικιωμένους, μεταφέρουν στο χώρο του 
γηροκομείου λίγη από τη χαρά και τη 
ζωντάνια της παιδικής τους ηλικίας.  
 
 

Back Home 



Αστική ανάπτυξη – Ποιότητα αέρα 

Η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε 
είναι σημαντική για την υγειά μας. 
Στις αστικές περιοχές και τα 
εργαστήρια υπάρχουν ουσίες που 
πιθανόν να προκαλούν αναπνευστικά 
προβλήματα.   

Ιδέες: 
• Μέτρηση ποιότητας αέρα 
• Εγκατάσταση φίλτρων αέρα  
Τεχνολογίες:  
• Φίλτρα αέρα 
• Περισσότερες πληροφορίες για 

φίλτρα αέρα 
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Φίλτρο αέρα 

Διαθέσιμο σε: 

• Electroline, Τιμή 159- 
€450 

• Stephanis, Τιμή 179- 
€269 

• Eshopcy, Τιμή 229- €265 

• Megaelectric, Τιμή €450 

• Public, Τιμή €170 
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