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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

LET’S DO IT PLATY



• Την εβδομάδα από την 24/10/22 μέχρι την 27/10/22 
διεξήχθη στο σχολείο μας Εβδομάδα Καθαριότητας με 
σλόγκαν «Let’s Do It Platy».  

• Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής έγιναν διάφορες 
δραστηριότητες που αποσκοπούσαν στην ευαισθητοποίηση 
και ενεργοποίηση των μαθητών στο θέμα της 
καθαριότητας του σχολικού χώρου, της ανακύκλωσης και 
της προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα.  

• Οι δραστηριότητες αυτές διοργανώθηκαν από την 
επιτροπή Φυσικού Περιβάλλοντος-Καθαριότητας και 
Εξωραϊσμού του σχολείου (με συντονίστρια την κ. Βίβια
Χαϊλή-Μαννάρη, Β.Δ.), σε συνεργασία με την 
Περιβαλλοντική Επιτροπή του Προγράμματος των 
Οικολογικών Σχολείων (με συντονίστρια την κ. Μαρία 
Τιγγιρίδου). 



Φιλοτέχνηση 
Αφίσας
• Ζητήθηκε από τους μαθητές να φτιάξουν 

μια αφίσα με θέμα την Καθαριότητα του 
σχολείου, τόσο για να ευαισθητοποιήσουν 
τους συμμαθητές τους, όσο και για να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
συμμετοχή στο πρόγραμμα των 
Οικολογικών Σχολείων.  Οι αφίσες αυτές 
αναρτήθηκαν σε κεντρική πινακίδα κατά 
τη διάρκεια της Εβδομάδας Καθαριότητας 
και στη συνέχεια θα διακοσμήσουν 
πινακίδα στην αίθουσα Βιολογίας.  
Μπράβο σε όσα παιδιά έλαβαν μέρος και 
μας χάρισαν τις όμορφες και πρωτότυπες 
αφίσες τους. 



Καθαρισμός του 
σχολικού χώρου
• Κατά τη διάρκεια της 

εβδομάδας αυτής, τμήματα 
που είχαν αναπλήρωση 
καθώς και τα παιδιά της 
Ειδικής Μονάδας στο πλαίσιο 
του μαθήματος της Βιολογίας, 
καθάρισαν την αυλή του 
σχολείου.



Διαλογή 
απορριμμάτων
• Κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων της 
Εβδομάδας Καθαριότητας, 
εθελοντές μαθητές από τη 
Β’ και Γ’ τάξη στέκονταν 
κοντά στους κάδους στην 
αυλή του σχολείου και 
υποδείκνυαν στους 
υπόλοιπους μαθητές πού 
να απορρίψουν το κάθε 
τους απόρριμμα.  



Let’s Do It Cyprus

• Στις 25/10/22 οι μαθητές του 
τμήματος Γ6, μαζί με τις καθηγήτριες 
Βιολογίας κ. Βίβια Χαϊλή-Μαννάρη, 
Β.Δ. και κ. Μαρία Τιγγιρίδου, έλαβαν 
μέρος στο πρόγραμμα Let’s Do It 
Cyprus, καθαρίζοντας ένα χώρο πίσω 
από το σχολείο.  



Let’s Do It Cyprus



Προκήρυξη 
Διαγωνισμού 
Καθαριότητας Τάξεων
• Το σχολείο σε συνεργασία με το Κ.Μ.Σ., 

στα πλαίσια των δράσεων τους για 
δημιουργία καθαρού και ευχάριστου 
περιβάλλοντος, προκήρυξαν 
Διαγωνισμό Καθαριότητας Τάξεων και 
Διακόσμησης Πινακίδων. 

• Την ευθύνη για την παρακολούθηση του 
Διαγωνισμού έχει η  Επιτροπή 
Οικολογικών Σχολείων σε συνεργασία 
με την Επιτροπή Φυσικού 
Περιβάλλοντος-Καθαριότητας και 
Εξωραϊσμού του Σχολικού χώρου μαζί 
με το Κ.Μ.Σ. 

        ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ (ΠΛΑΤΥ)    ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-23 

           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Διαγωνισμός καθαριότητας και διακόσμησης τάξης 
 
Το σχολείο σε συνεργασία με το Κ.Μ.Σ., στα πλαίσια των δράσεων τους για 

δημιουργία καθαρού και ευχάριστου περιβάλλοντος, προκηρύσσουν 

Διαγωνισμό Καθαριότητας Τάξεων και Διακόσμησης Πινακίδων.  

Την ευθύνη για την παρακολούθηση του Διαγωνισμού έχει η  Επιτροπή 

Οικολογικών Σχολείων σε συνεργασία με την Επιτροπή Φυσικού 

Περιβάλλοντος-Καθαριότητας και Εξωραϊσμού του Σχολικού χώρου μαζί με το 

Κ.Μ.Σ.  

• Ο καθαρισμός και η διακόσμηση των τάξεων θα γίνει από τους μαθητές 

με την επίβλεψη του Υπεύθυνου καθηγητή  

• Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει  από τις 24/10/22 μέχρι 8/4/22. 

• Θα γίνεται τακτική και λεπτομερής επιθεώρηση των τάξεων από μεικτή 

επιτροπή καθηγητών και μαθητών χωρίς προειδοποίηση.  

• Συγκεκριμένα θα αξιολογηθούν τα εξής :  

Α) Η καθαριότητα του τμήματος 

Β) Η καθαριότητα των τοίχων  

Γ) Η καθαριότητα των θρανίων, καρεκλών  κλπ.  

Δ) Η Πινακίδα και η διακόσμησή της 

Ε) Ο Σωστός διαχωρισμός αποβλήτων 



Τηγανοκίνηση

• Κατά την Εβδομάδα Καθαριότητας 
αρχίσαμε και το πρόγραμμα 
Τηγανοκίνηση για τη φετινή 
χρονιά. 

• Η Τηγανοκίνηση είναι ένα 
εκπαιδευτικό, περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα συλλογής 
χρησιμοποιημένων μαγειρικών 
λαδιών, τα οποία τελικά 
μετατρέπονται σε βιοντίζελ.  

• Συντονίστρια του προγράμματος 
είναι η κ. Καλλινίκη Μιχαηλίδου.  



• Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τα παιδιά για 
τη συμμετοχή τους στην Εβδομάδα 
Καθαριότητας και ευελπιστούμε αυτά που 
έμαθαν να τα χρησιμοποιούν και στην 
καθημερινότητά τους.

• Ευχαριστούμε τη Βιολόγο κ. Καλλινίκη 
Μιχαηλίδου για την πολύτιμη συμβολή της 
στην επιτυχία της Εβδομάδας Καθαριότητας.

• Ευχαριστούμε όλους όσοι βοήθησαν για την 
επιτυχή διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων 
μας.  


