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Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι΄ 

Μετατρέπουμε τα τηγαμέλαια μας σε καύσιμο!  

Αγαπητοί γονείς, 

Με τθν ευκαιρία τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε για τθν ζναρξθ του 

προγράμματοσ Τηγαμοκίμηση ςτο ςχολείο μασ. Το πρόγραμμα τελεί υπό τθν αιγίδα του  

Υπουργείου Παιδείασ και Πολιτιςμοφ, ςε ςυνεργαςία με το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο  Κφπρου  και τον Μθ 

Κερδοςκοπικό Οργανιςμό, ΑΚΤΗ, Κζντρο Μελετϊν και Έρευνασ.  

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα: Μζςα από τθν Τηγαμοκίμηση ςτοχεφουμε ςτθν βιωματικι 

εκπαίδευςθ των μακθτϊν/τριϊν ςτα ςχολεία μασ, μζςα από τθν ενεργό εμπλοκι τουσ ςτθν διαδικαςία 

ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των ςπιτικϊν χρθςιμοποιθμζνων μαγειρικϊν λαδιϊν και επίλυςθσ ενόσ 

προβλιματοσ του οποίου οι ίδιοι αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ. Συγκεκριμζνα, μζςα από τθν 

ςυνεργαςία των μακθτϊν/τριϊν με φίλουσ, γονείσ, εκπαιδευτικοφσ, ςυγγενείσ και μζλθ τθσ ευρφτερθσ  

κοινότθτασ ςτθν οποία απευκφνεται το “ανοιχτό ςχολείο”, αναγνωρίηουν το πρόβλθμα τθσ ςθμαντικισ 

ρφπανςθσ που προκαλεί θ απόρριψθ των χρθςιμοποιθμζνων μαγειρικϊν ελαίων από τισ δικζσ τουσ 

τθγανιτζσ πατάτεσ, κεφτζδεσ, ψάρι, ψθτά του φοφρνου, ςαλάτεσ, κονςζρβεσ τόνου, κλπ. Δεδομζνου του 

γεγονότοσ ότι το πρόγραμμα και θ ςυλλογι των τθγανελαίων  αφορά το ςφνολο τθσ κοινότθτασ, 

προτρζπεται θ ςυμμετοχι του ςυνόλου των δθμοτϊν, αναλαμβάνοντασ τον διαχωριςμό και ςυλλογι του 

ςτο ςπίτι, τθν αςφαλι μεταφορά του ςτο ςχολείο και τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν τελικι επεξεργαςία - 

μετατροπι του ςε βιοντίηελ. Με βαςικό μζλθμα τθν προϊκθςθ ολοκλθρωμζνων μορφϊν εκπαίδευςθσ, 

μζςα από το πρόγραμμα, επιδιϊκουμε τθν παράλλθλθ προϊκθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τουσ 

μακθτζσ/τριεσ, ςτα πλαίςια τθσ τυπικισ, μθ τυπικισ και άτυπθσ εκπαίδευςθσ, με ςτόχο τθν ανάδειξθ του 

παιδαγωγικοφ χαρακτιρα του προγράμματοσ, αλλά και τθν ενίςχυςθ τθσ περιβαλλοντικισ ευαιςκθςίασ, 

αλλά και ενεργοποίθςθσ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν/τριϊν ςτο κζμα αυτό.  Για περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ: www.akti.org.cy, http://www.moec.gov.cy/dkpe  

 

Τόςο το κακαρό κζρδοσ από τθν πϊλθςθ των τθγανελαίων και του βιοντίηελ που κα μαηεφει το κάκε 

ςχολείο, όςο και τα χρθματικά ζπακλα από πικανι επιτυχία του ςχολείου ςτον ετιςιο παγκφπριο 

διαγωνιςμό ςυλλογισ “τθγανελαίων”, κα δίδονται ςτθ ςχολικι μασ μονάδα για τθν υποςτιριξθ 

δράςεων ςχετικϊν με τθν βελτίωςθ του περιβαλλοντικοφ τθσ χαρακτιρα (π.χ για εφαρμογι 

φωτοβολταϊκϊν, ςυςτθμάτων εξοικονόμθςθσ νεροφ και ενζργειασ, κομποςτοποίθςθ, αφξθςθ του 

πραςίνου, κλπ).  

 

Προςμζνουμε ςτθ ςυνεργαςία και υποςτιριξθ ςασ ςε αυτό το πρόγραμμα, ςε μια κοινι προςπάκεια 

όλων των εμπλεκομζνων για ςυνεχι αναβάκμιςθ τθσ εκπαίδευςθσ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ ςτα 

ςχολεία μασ, τθν ενίςχυςθ τθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Σασ 

καλοφμε λοιπόν να μαηεφετε τα χρθςιμοποιθμζνα τθγανζλαιά ςασ και να μεταφζρονται ςτο ςχολείο για 

αυτι τθν ςυλλογικι προςπάκεια. 

http://www.akti.org.cy/
http://www.moec.gov.cy/dkpe
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Απαντήςεισ ςε ςυνήθεισ ερωτήςεισ: Στθν βάςθ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ του προγράμματοσ, κατά 
τθν περςινι ςχολικι χρονιά, παρατθρικθκε ότι ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ-ανθςυχίεσ εκφράηονταν 
ςυχνά: 
 

1. Τι είδουσ λάδια μεταφζρουμε από το ςπίτι:  Οποιαδιποτε φυτικά λάδια από το τθγάνιςμα, 
το ψιςιμο ςτο φοφρνο, τθν ςαλάτα, κονςζρβεσ όπωσ αυτζσ του τόνου, κλπ. Αφοφ πρϊτα 
κρυϊςει το λάδι, το μεταγγίηουμε ςε ζνα οποιοδιποτε ανκεκτικό, άδειο, κακαρό δοχείο 
(π.χ νεροφ, γάλακτοσ, λαδιοφ, κλπ). Ιδιαίτερθ προςοχι χρειάηεται ςτο λάδι από φοφρνο και 
ςαλάτα, ϊςτε να είναι όςο το δυνατόν απαλλαγμζνο από νερά, άλλεσ ςάλτςεσ και 
υπολείμματα φαγθτοφ. Μερικζσ ςταγόνεσ νεροφ τόςο ςτο φαγθτό όςο και ςτο δοχείο 
ςυλλογισ δεν ενοχλοφν και διαχωρίηονται κατά τθν διαδικαςία μετατροπισ του λαδιοφ ςε 
βιοντίηελ.  
 

2. Κάκε πόςο γίνεται θ μεταφορά του λαδιοφ ςτο ςχολείο: Το ςχολείο ζχει κακορίςει τθν 
Τρίτη 7:30 – 7:45 ωσ μζρα και ϊρα τθσ εβδομάδασ όπου τα παιδιά κα μποροφν να 
παραδίδουν το μπουκάλι με το λάδι και να το τοποκετοφν ςε κιβϊτιο ςτθν είςοδο του 
ςχολείου.  Όλα τα δοχεία μεταφοράσ του λαδιοφ κα οδθγοφνται ςτθν  ανακφκλωςθ. 
 

3. Θζματα αςφάλειασ, υγείασ και πικανότθτασ να χυκεί το λάδι και να λερϊςει τςάντα, βιβλία 
και μακθτι: Το λάδι που μεταφζρεται είναι εδϊδιμο και δεν αποτελεί κίνδυνο για τθν υγεία 
του παιδιοφ.  Σθμαντικό είναι το λάδι να μθν μεταφζρεται μζςα ςτθ τςάντα του μακθτι και 
το μπουκάλι να είναι καλά κλειςμζνο.  

  

 


