ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 2017
Η Επιτροπή Υγείας και Περιβάλλοντος θα επαναλάβει και φέτος την
πρωτοποριακή οργάνωση των Μαθητικών Δημοτικών Συμβουλίων, τη
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 την οργάνωση του Μαθητικού Δημοτικού
Συμβουλίου Γυμνασίων και την Παρασκευή 17 Μαρτίου την οργάνωση του
Μαθητικού Δημοτικού Συμβουλίου Λυκείων.
Τα Μαθητικά Δημοτικά Συμβούλια Λεμεσού είναι μια αξιόλογη προσπάθεια
που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Υγείας και Περιβάλλοντος του
Δήμου Λεμεσού με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που
αφορούν το Περιβάλλον και το Δήμο. Τα Μαθητικά Δημοτικά Συμβούλια
έτυχαν της θερμής υποστήριξης της Διεύθυνσης των σχολείων και των
μαθητών και έγιναν ένας επιτυχημένος θεσμός.
Κατά την διάρκεια των Μαθητικών Δημοτικών Συμβουλίων, που άρχισαν πριν
από δεκαεννέα χρόνια , οι μαθητές των σχολείων που εμπίπτουν στα όρια του
Δήμου Λεμεσού αφού εκλέξουν «Δήμαρχο», «Αντιδήμαρχο» και
«Σύμβουλους», συνεδριάζουν στο Δημοτικό Μέγαρο παρουσιάζοντας
εκπληκτικές εργασίες που κάθε χρόνο είναι ακόμη πιο ποιοτικές και αφορούν
το περιβάλλον την ενέργεια, αλλά και άλλα θέματα της πόλης μας.
Οι παρουσιάσεις γίνονται ενώπιον του προέδρου, του γραμματέα και μελών
της Επιτροπής Υγείας και Περιβάλλοντος και του Δημοτικού Συμβουλίου,
καθώς και εκπαιδευτικών.
Η προσπάθεια των μαθητών είναι αξιέπαινη και αποδεικνύει περίτρανα ότι η
νέα γενιά έχει ευαισθησίες και ανησυχίες για τα προβλήματα της πόλης, έχει
στόχους και όραμα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, έχει και άποψη για το
πώς αυτά τα προβλήματα θα λυθούν.
Οι νέοι της πόλης μας μέσα από τον θεσμό αυτό ενδιαφέρονται για τα
προβλήματα της πόλης και είναι έτοιμοι να εισηγηθούν λύσεις και να
εμπλακούν ενεργά στην επίλυση αυτών των προβλημάτων όπως η ρύπανση
του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας, η καθαριότητα, ο ευπρεπισμός
κ.ά. Άξιοι συγχαρητηρίων είναι επίσης οι καθηγητές που καθοδηγούν και
στηρίζουν τους μαθητές προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο κόπος των παιδιών και η όλη προετοιμασία, δεν πάει χαμένη, γιατί, δεν
είναι λίγες οι φορές που μέσα από τις εισηγήσεις τους και τις παρατηρήσεις
τους, έχουν βοηθήσει το Δημοτικό Συμβούλιο να καταλήξει σε κάποια
συμπεράσματα και να πάρει τις ανάλογες αποφάσεις για την επίλυση
διαφόρων προβλημάτων.
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ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08.30 Άφιξη αντιπροσωπειών σχολείων.
09.00 Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Γιάλλουρο
9.15

Αρχαιρεσίες
Εκλογή Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Συμβούλων
Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Λεμεσού
Χαιρετισμός από τον κ. Γιώργο Ιωσηφίδη Διευθυντή Λανιτείου Λυκείου
Ανακήρυξη Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Συμβούλων

10.00 Παρουσιάσεις – Συζήτηση (ΜΕΡΟΣ Α΄)
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ:
«Τα ενοχλητικά Δικτυόπτερα και η βιολογική τους αντιμετώπιση.»
ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
«Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων. Πραγματική ανάγκη ή μια νέα μόδα;»
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ:
«Αειφορικά Σχολεία.»
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
«Άγιος Αντώνιος: η εγκατάλειψη μιας ιστορικής ενορίας με τα μάτια των μαθητών
του υποβαθμισμένου Γυμνασίου της»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.00
Διάλειμμα 30¨
------------------------------------------------------------------------------------------------11.30Παρουσιάσεις – Συζήτηση. (ΜΕΡΟΣ Β΄)
ΤΣΙΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
«Στέγαστρα – Στάσεις Λεωφορείων έξω από το Σχολείο μας.»
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ:
«Ανάπλαση Δημόσιου Κήπου Λεμεσού.»
ΘΕΚΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
«Κύπρος – Φυσικό Περιβάλλον και Γεωμηχανική. Μύθος ή μια αναγκαιότητα
για την επιβίωση του ανθρώπου.»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.00 Λήξη εργασιών – Συμπεράσματα
- Επίλογος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας και Περιβάλλοντος.
- Επίλογος από τον κ. Γιώργο Ιωσηφίδη Διευθυντή Λανιτείου Λυκείου
- Απονομή Διπλωμάτων
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ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΛΥΚΕΙΩΝ 2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8.30 Άφιξη αντιπροσωπειών των Σχολείων
09.00 Καλωσόρισμα από τον κ. Κώστα Γιάλλουρο Πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας και Περιβάλλοντος
09.15 Αρχαιρεσίες
Εκλογή Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Συμβούλων
9.45 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Λεμεσού
Χαιρετισμός από τον κ. Γιώργο Ιωσηφίδη Διευθυντή Λανιτείου Λυκείου
Ανακήρυξη Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Συμβούλων
--------------------------------------------------------------------------------------------------10.00 Παρουσιάσεις – Συζήτηση ( Μέρος Α΄)
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ:
«Δημιουργία ενός αθλητικού – ψυχαγωγικού κέντρου τραμπολίνων στη πόλη μας.»
----------Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ :
«Πολυχώρος.»
---------ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ:
«Γραμμικό Πάρκο Γαρύλλη: Είναι αποτελεσματικής λειτουργίας και η προσβασιμότητα εφικτή;»
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ
«Γραμμικό Πάρκο Γαρύλλη: Είναι αποτελεσματικής λειτουργίας και η προσβασιμότητα εφικτή;»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.00 Διάλειμμα 30¨
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.30 Παρουσιάσεις – Συζήτηση. (Μέρος Β΄)
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ:
«Πρόταση για πράσινα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια του Δήμου Λεμεσού»
--------ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ :
«Το οικολογικό παραμύθι της Λεμεσού.»
Α’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
«Το οικολογικό παραμύθι της Λεμεσού.»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.15 Λήξη εργασιών – Συμπεράσματα
- Επίλογος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας & Περιβάλλοντος.
- Επίλογος από τον κ. Γιώργο Ιωσηφίδη Διευθυντή Λανιτείου Λυκείου
12.30 Απονομή Διπλωμάτων.

