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Περιβαλλοντικά
1. Κλιματική αλλαγή
2. Πλανητική αλλαγή*
3. Μείωση της Βιοποικιλότητας
4. Οξίνιση των Ωκεανών
5. Αποψίλωση τροπικών δασών.
6. Υπερπληθυσμός (2050 - 11δις)
6. Καταστροφή περιοχών 
μεγάλης αισθητικής αξίας
7. Κατασπατάληση φυσικών 
πόρων μετάλλων, πετρελαίου κτλ. 
8.Τεράστια παραγωγή 
αποβλήτων τοξικών και μη.
9. Οι μεγάλες πόλεις τεράστια 
θερμοδυναμικά συστήματα που 
για να συντηρηθούν απομυζούν 
τεράστιες ποσότητες φυσικών 
πόρων. 
10. Αποστολή εκατομμυρίων 
τόνων αποβλήτων από τις 
ανεπτυγμένες χώρες σε χώρες 
του τρίτου κόσμου.

Οικονομικά
1. Ανισοκατανομή πλούτου.    

Οι πλούσιοι γίνονται 
πλουσιότεροι και οι φτωχοί 
φτωχότεροι.

2. Οικονομικός ιμπεριαλισμός.
3.  Οι ελεύθερες αγορές πάνω 

από τις κυβερνητικές 
οικονομικές πολιτικές.

4. Πλασματική μεγέθυνση της 
οικονομίας με δημιουργία 
χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων - φούσκες.

5. Νησίδες φτώχειας, ακόμα και 
μέσα στις ίδιες τις πλούσιες 
χώρες. 

6. Τεράστιες διαφορές πλούτου 
μεταξύ ανεπτυγμένων και 
αναπτυσσόμενων χωρών.

7.7. Το περιβάλλον Το περιβάλλον 
αντιμετωπίζεται ως αντιμετωπίζεται ως 
ανεξάντλητος και δωρεάν ανεξάντλητος και δωρεάν 
φυσικός πόρος.φυσικός πόρος.

Κοινωνικά
1. Ανεργία παρά τις τεράστιες  
δυνατότητες των μέσων 
παραγωγής 
2. Δεν γίνεται ανακατανομή 
πλούτου. 
3. Εμπορευματοποίηση της 
κουλτούρας. 
4. Υπερκαταναλωτικός τρόπος 
ζωής.
5. Περιβαλλοντική αδικία σε 
βάρος των φτωχότερων που 
πλήττονται περισσότερο από 
την περιβαλλοντική 
υποβάθμιση τόσο στο 
εσωτερικό κάθε χώρας όσο 
και σε παγκόσμια κλίμακα.
6. Μεταναστευτικά κύματα 
από τις υπανάπτυκτες προς 
τις αναπτυγμένες χώρες.

Η σημερινή κατάσταση στον πλανήτη μας δεν είναι η ιδανική.
Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στα οποία πρέπει να δοθούν ταχύτατα λύσεις.
Τα προβλήματα μπορεί να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις μεγάλους τομείς.

1*  Ο όρος Πλανητική αλλαγή χρησιμοποιείται από τον Ακαδημαϊκό και Νομπελίστα (για τη συμμετοχή του στην ομάδα της  
Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος IPCC)  κ. Χρήστο Ζερεφό).

Οδηγούμαστε σε αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν “6η εξαφάνιση ειδών”.



  

Αειφορία και Αειφόρος Ανάπτυξη
Η σημασία των προηγούμενων παραγόντων και η εξέλιξη που θα ακολουθούσε άρχισε 
να γίνεται  κατανοητή από τη δεκαετία του 1960 και για το λόγο αυτό εισήχθη η έννοια της 
Αειφόρου Ανάπτυξης και γενικότερα της Αειφορίας.

Ορισμοί
Για την έννοια της Αειφορίας και της Αειφόρου Ανάπτυξης έχουν προταθεί τουλάχιστον 
300 ορισμοί μέχρι το 1996, οι δύο επικρατέστεροι ισοδύναμοι και αλληλοσυμπληρούμενοι 
ορισμοί είναι:

Πρώτος ορισμός: Αειφόρος Ανάπτυξη ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες, χωρίς να 
μειώνει τις δυνατότητες των μελλοντικών γενιών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. 

Δεύτερος ορισμός: Αειφόρος Ανάπτυξη βελτιώνει την ποιότητα ζωής στο πλαίσιο των 
ορίων που θέτει η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν τη ζωή.

Ευγενία Φλογαϊτη «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία» (σελ.86) 



  

Η έννοια της Αειφορίας εμπεριέχει εξ ορισμού το περιβάλλον και δηλώνει την άρρηκτη σχέση του 
με τα θέματα της κοινωνίας, της οικονομίας και της ανάπτυξης. 
Αποτελεί δυναμικά εξελισσόμενη και εξαιρετικά πολύπλοκη έννοια αφού συγκροτείται από την 
αλληλεπίδραση των τριών ήδη περίπλοκων πεδίων. 

Σχηματικά τα τρία πεδία 
απεικονίζονται με τρεις 
ομόκεντρους κύκλους με 
μέγεθος ανάλογο της  σημασία 
του κάθε πεδίου. 
Το περιβάλλον έχει τη 
μεγαλύτερη σημασία γιατί χωρίς 
αυτό δεν θα υπήρχε κοινωνία 
και χωρίς κοινωνικές δομές δεν 
θα υπήρχε οικονομικό 
αντικείμενο.  
Σήμερα βέβαια η κατάσταση 
είναι εντελώς αντίστροφη με 
απόλυτη κυριαρχία της 
οικονομίας. 
Ενώ το περιβάλλον 
αντιμετωπίζεται ως 
ανεξάντλητος και δωρεάν 
φυσικός πόρος.



  

OHE:  2005 -2014   Δεκαετία Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Το Σεπτέμβριο του 2002 υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών το ψήφισμα 57/254, το οποίο καθιέρωσε τη 
«Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (2005-2014). 

H UNESCO ορίστηκε ως ηγετικός φορέας για την προώθησή της. 
Σκοπός της «Δεκαετίας» είναι να βρουν «χώρο» στα σχολικά αναλυτικά προγράμματα οι 
αρχές και οι αξίες της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει πλήθος δράσεων και χρηματοδοτήσεων 
για την υποστήριξη της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.



  

Ένας από τους βασικούς στόχους του Αειφόρου Σχολείου είναι η ανατροπή του 
υπερκαταναλωτικού μοντέλου της σύγχρονης ζωής μας και η αντικατάστασή του από 
ένα βιώσιμο μοντέλο.

Η μεγάλη όμως δυσκολία για την ανατροπή, βρίσκεται στο ότι οι καταναλωτικές 
νοοτροπίες είναι ενσωματωμένες στον καθημερινό τρόπο ζωής μας.

Το σχολείο είναι ο ιδανικός τρόπος για να προωθηθεί αυτή η αλλαγή και 
αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να συζητηθούν τα θέματα της αειφορίας.

Θέλουμε νέους ανθρώπους που να υιοθετήσουν από πολύ μικρή ηλικία βιώσιμες 
συμπεριφορές.
 
Το όφελος θα είναι διπλό γιατί  ο βιώσιμος - «αειφόρος» τρόπος ζωής είναι κάτι που   
θα πάρουν τα παιδιά από το σχολείο στο σπίτι, επηρεάζοντας θετικά όχι μόνο τον 
οικογενειακό τους κύκλο αλλά και όλον τον κοινωνικό τους περίγυρο.

Ο ρόλος του σχολείου στην πορεία προς την Αειφορία



  

ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Το σχολείο του μέλλοντος

Αυτή τη στιγμή το Αειφόρο Σχολείο αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη εκπαιδευτική 
καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Εφαρμόζεται ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2004, αλλά και στην Αυστραλία, τον 
Καναδά, τη Ν. Ζηλανδία και τη Σουηδία.
Πρόσφατα έχει εφαρμοστεί στην Κύπρο με εξαιρετική επιτυχία και η Αυστρία 
υιοθέτησε το Κυπριακό μοντέλο και θα το εφαρμόσει αυτούσιο στα σχολεία της.
Έχει τεθεί ως στόχος από τον ΟΗΕ, την UNESCO,  και την Ε.Ε. και είναι το κυριότερο 
όπλο μας για την ανατροπή του υπερκαταναλωτικού τρόπου ζωής. 

Το Αειφόρο Σχολείο είναι πρότυπο και πυρήνας Αειφόρου μοντέλου για τους μαθητές, 
τους γονείς και τις τοπικές κοινωνίες.



  

Βασικοί   Άξονες  του Αειφόρου σχολείου στο Ηνωμένο Βασίλειο
Σημεία Εισόδου ή 

Πύλες
(Doorways)
Σημαντικές 

περιοχές της 
καθημερινής ζωής

Προγράμματα 
Σπουδών 

Σχολικοί Χώροι Κοινότητα
Τοπική κοινωνία 

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Προσδοκίες 

Στόχοι

Μέχρι το 2020…..

Τρόφιμα και ποτά

Ενέργεια και νερό

Συγκοινωνίες - 
Μετακινήσεις

Αγορές - Απόβλητα

Κτίρια – 
Υπαίθριοι χώροι

Ένταξη - 
Συμμετοχή

Τοπική Ευημερία

Παγκόσμια 
διάσταση



  

Η πύλη Ενέργεια και Νερό  (Τι δράσεις προβλέπονται) 
Σημεία Εισόδου ή 

Πύλες
(Doorways)

Προγράμματα 
Σπουδών 

Σχολικοί Χώροι  Κοινότητες
Δήμος 

Τοπικές Κοινότητες
κτλ

Προσδοκίες

Στόχοι
Μέχρι το 2020 ……

Τρόφιμα και ποτά

Ενέργεια και νερό

Συγκοινωνίες - 
Μετακινήσεις

……………..

Ενέργεια και νερό
Τα Προγράμματα 
Σπουδών παρέχουν 
τις γνώσεις, 
τις δεξιότητες και τις 
αξίες που 
απαιτούνται, για τη 
διαχείριση θεμάτων 
που αφορούν την 
ενέργεια και το νερό, 
από την τοπική έως 
την παγκόσμια 
κλίμακα, 
από το σχολείο μέχρι 
και το σπίτι.

Το σχολείο 
αναθεωρεί τη 
χρήση που κάνει 
στην ενέργεια και 
το νερό και 
εφαρμόζει 
πολιτικές 
εξοικονόμησης , 
μέσω σωστής 
διαχείρισης και 
εφαρμογής 
κατάλληλων 
τεχνολογιών.

Το σχολείο 
χρησιμοποιώντας 
τις επικοινωνίες του,
τις υπηρεσίες του, 
τις επαφές του και 
τη συμμετοχή του στις 
διάφορες  ομάδες των 
τοπικών κοινοτήτων, 
προωθεί την 
ενημέρωση σε θέματα 
ανανεώσιμων πηγών, 
εξοικονόμησης 
ενέργειας και 
διαχείρισης νερού και 
αποβλήτων.

Μέχρι το 2020 όλα τα 
σχολεία θα είναι τα 
μοντέλα υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης 
και χρησιμοποιώντας 
ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας όπως αιολική, 
ηλιακή, τη βιομάζα και τα 
βιοκαύσιμα θα 
καλύπτουν τις 
ενεργειακές τους 
ανάγκες. 
Επιπλέον θα 
μεγιστοποιήσουν τη 
χρήση του βρόχινου 
νερού και των πόρων 
των λυμάτων. 



 

Η πύλη Ενέργεια – Νερό
Οι αυξανόμενες ανάγκες σε ενέργεια και νερό, συσσωρεύουν προβλήματα για τις μελλοντικές γενιές. 

Η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού από το σχολείο μεταφράζεται και σε εξοικονόμηση χρημάτων. 

Όλα τα σχολεία πρέπει να είναι μοντέλα ενεργειακής αποδοτικότητας, μεγιστοποιώντας τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση  ύδατος. 

Η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του σχολείου με χρήση αιολικής και ηλιακής ενέργειας, καθώς και 
η συλλογή όμβριων υδάτων, αποτελούν σημείο αναφοράς και παράδειγμα, για τους μαθητές αλλά και 
όλη την κοινωνία.

Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παράγουν περίπου το15% των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, του δημοσίου τομέα.

Συμβολή κατά το ήμισυ σε αυτό το ποσοστό έχουν οι εκπομπές που παράγονται από την κατανάλωση 
ενέργειας του ίδιου του σχολείου ενώ το υπόλοιπο μισό το συνεισφέρουν η μετακίνηση των μαθητών 
και των καθηγητών προς και από το σχολείο καθώς και οι λοιπές ανάγκες, όπως το χαρτί τα διάφορα 
προϊόντα που καταναλώνει κτλ.

Κωνσταντίνος Ιατρού  Φυσικός



 

Το Αειφόρο Σχολείο στην Αυστραλία
Πρωτοβουλίες για Δράσεις

http://www.environment.gov.au/education/index.html

http://www.environment.gov.au/education/index.html


 

http://www.fieldofmar-e.schools.nsw.edu.au/page0/page0.html

http://www.fieldofmar-e.schools.nsw.edu.au/page0/page0.html


 

Στο Αειφόρο Σχολείο όλοι έχουν την αποστολή τους.
Συστρατεύονται και Συμμετέχουν.

Οι μαθητές  -  Οι καθηγητές  -  Οι γονείς 

Καθηγητές ανά ειδικότητα 
Φυσικοί: Οικολογικό αποτύπωμα, Ανανεώσιμες, Εξοικονόμηση Ενέργειας
Βιολόγοι: Βιοποικιλότητα, 
Χημικοί: Τρόφιμα, Κυλικείο και Βιολογικά Τρόφιμα, Ανακύκλωση
Φιλόλογοι: Κοινωνική συμμετοχή, Δημοκρατικές διαδικασίες, Αστικό πράσινο
Γυμναστές: Μετακινήσεις, Ποδηλατοδρόμοι,
ΣΕΠ: Πράσινα επαγγέλματα
Ξενόγλωσσοι: Παγκόσμια διάσταση

Συνεργασίες – Αδελφοποιήσεις με σχολεία του Εξωτερικού, 
Ευρωπαϊκά προγράμματα, e-Twinning,  κτλ

Πληροφ/κής: Δημιουργία Site και κοινωνική δικτύωση
Μαθηματικοί: Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, Επισκέψεις επιστημόνων κτλ
Καλλιτεχνικών: Αισθητική Αναβάθμιση καλλιέργεια ιδιαίτερων κλίσεων 

μουσική, χορός, ζωγραφική κτλ.

Τα παραπάνω αποτελούν απλά παραδείγματα και το κάθε σχολείο μπορεί να εφαρμόσει 
το δικό του σχέδιο.



 



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΕ)

http://www.aeiforosxoleio.gr/

http://www.aeiforosxoleio.gr/


  

Βραβείο Αειφόρου Σχολείου

Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου είναι ένας διαγωνισμός μεταξύ σχολείων για το συνολικό 
«πρασίνισμα» του σχολείου, ή, καλύτερα, για τον προσανατολισμό όλης της σχολικής κοινότητας 
προς την αειφορία. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από Υπουργεία  Πανεπιστήμια και άλλους 
φορείς.
Έχει θεσμοθετηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) κατόπιν 
πρότασης του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  της ίδιας εταιρείας και φέτος είναι η 
τρίτη χρονιά που τρέχει ο διαγωνισμός.
Τα σχολεία διαγωνίζονται στην επίτευξη καλύτερων επιδόσεων σε τρεις γενικούς τομείς: 

Α. Τον παιδαγωγικό
Β. Τον κοινωνικό και οργανωτικό
Γ. Τον περιβαλλοντικό-τεχνικό-οικονομικό

Για κάθε ένα από τους τομείς αυτούς υπάρχουν συγκεκριμένοι «δείκτες» ή κριτήρια, με τα οποία 
γίνεται η σύγκριση μεταξύ των σχολείων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Υπάρχει διαφορετική σειρά δεικτών ανάλογα με το είδος  του σχολείου που διαγωνίζεται. 
Υπάρχουν δείκτες για:  
1. Γυμνάσια και  Λύκεια   
2. Δημοτικά   
3. Νηπιαγωγεία   
4. Ειδικά Σχολεία    



Η πρόταση του 

Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΕ) της ΕΛΛΕΤ για το 

 Βραβείο του ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η διαφορά του Βραβείου Αειφόρου Σχολείου από άλλους σχολικούς διαγωνισμούς έγκειται 
στο γεγονός ότι αυτό υιοθετεί την «ολιστική σχολική προσέγγιση» δηλαδή μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διδασκαλία, στη μάθηση, στη δημοκρατική λειτουργία, στην 
προστασία του περιβάλλοντος. Σέβεται όλες τις ανάλογες πρωτοβουλίες, ωστόσο δεν 
επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στον τομέα του περιβάλλοντος ή του πολιτισμού ή κάποιον 
άλλο, αλλά υποστηρίζει εξίσου τη βελτίωση κάθε πλευράς της σχολικής ζωής (παιδαγωγικός 
τομέας, κοινωνικός και οργανωσιακός τομέας, περιβαλλοντικός τομέας).  
Είναι δηλαδή εκείνο στο οποίο η αειφορία διαπερνά το πρόγραμμα,  την όλη δομή και 
λειτουργία του σε τρεις τομείς:

1. Στον Παιδαγωγικό τομέα
2. Στον Κοινωνικό και Οργανωτικό τομέα 
3. Στον Περιβαλλοντικό,  Τεχνολογικό και Οικονομικό Τομέας



  

Α. Παιδαγωγικός τομέας

Στο επίπεδο των αναλυτικών προγραμμάτων και των διδακτικών στρατηγικών και μεθόδων. 
Το αναλυτικό πρόγραμμα, επίσημο και «κρυφό» (παρα-πρόγραμμα) δεν περιλαμβάνει απλώς νύξεις 
περιβαλλοντικών θεμάτων, αλλά είναι δομημένο με βάση την εκπαίδευση για την αειφορία. 

Το αειφόρο σχολείο δίνει τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση στις 
μαθητοκεντρικές και ομαδοσυνεργατικές στρατηγικές και μεθοδολογικές διδακτικές προσεγγίσεις, 
καθώς και επίσης στην 
εισαγωγή και αξιοποίηση των τεχνολογιών της επικοινωνίας και πληροφορίας.

Το αειφόρο σχολείο έχει απορρίψει οριστικά και αμετάκλητα τον δασκαλοκεντρισμό. 
Η ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στην επεξεργασία του μαθήματος, 
Η λειτουργία του καθηγητή ως συντονιστή της πορείας για ανακάλυψη της νέας γνώσης από τον 
ίδιο το μαθητή, 
είναι ορισμένες πλευρές του αειφόρου σχολείου. 

Στο αειφόρο σχολείο με συμμετοχικές και μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις 
αναπτύσσονται οι δεξιότητες και ικανότητες των μαθητών, 
για κριτική σκέψη, 
για διαπολιτισμική κατανόηση και αποδοχή, 
για επιθυμία συμμετοχής και 
για ανάπτυξη δημοκρατικής συνείδησης.

Η διευθέτηση των θρανίων και των θέσεων των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και η 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος συμβάλλουν στην 
αλλαγή και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των παιδιών, αλλά και μεταξύ παιδιών και διδασκόντων 
δηλαδή 
συμβάλλουν στην συνολική βελτίωση του κλίματος της τάξης, άρα του κλίματος του σχολείου.



  

Β. Κοινωνικός και Οργανωτικός Τομέας

Ο κοινωνικός και οργανωτικός τομέας περιλαμβάνει 
την ηγεσία του σχολείου, 
τις σχέσεις του σχολείου με την τοπική κοινωνία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
με τους γονείς και με το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων. 

Η σχολική ηγεσία πρέπει να θέτει την αειφορία στην καρδιά του σχολικού σχεδιασμού και της 
καθημερινής πρακτικής. 
Υιοθετεί τη δημοκρατική και συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων στο σχολείο. 

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με διαβούλευση, με συζήτηση, με δημοκρατικές και διαφανείς 
διαδικασίες. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τέτοιο τρόπο γίνονται σεβαστές από όλα τα μέλη της 
σχολικής κοινότητας. 
Η ηγεσία θα πρέπει να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα συνεργασίας ώστε όλο το 
σχολείο να παράγει τα σχέδια βελτίωσής του και να υλοποιεί αυτά τα σχέδια. 

Τα μαθητικά συμβούλια (5μελές, 15μελές) συνεδριάζουν τακτικά και έχουν λόγο σε πολλά και 
σημαντικά ζητήματα της σχολικής ζωής. 

Οι γονείς συμμετέχουν στη σχολική ζωή, υποστηρίζουν με διάφορους τρόπους το σχολείο, χωρίς 
όμως να παρεμποδίζουν τη λειτουργία του και χωρίς να προσπαθούν να υποκαταστήσουν τα θεσμικά 
όργανα της διοίκησης του σχολείου.
Επιδιώκεται το άνοιγμα του σχολείου με τον έξω κόσμο μέσω δράσεων,  κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και πολιτιστικού περιεχομένου, ώστε το σχολείο να αλληλεπιδρά θετικά με την τοπική 
και την ευρύτερη κοινωνία.



  

Γ. Περιβαλλοντικός,  Τεχνολογικός και Οικονομικός Τομέας
.

Όπως είναι γνωστό, το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα μας κατευθύνεται στα κτήρια. 

Ειδικά τα σχολικά κτήρια είναι πολύ δαπανηρά όσον αφορά τη θέρμανσή τους διότι σχεδόν κανένα 
από αυτά δεν κατασκευάστηκε με τις αρχές της οικολογικής δόμησης και της βιοκλιματικής 
αρχιτεκτονικής. 

Τα σχολεία καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες ενέργειας, νερού, χαρτιού, συμβάλλοντας στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Πρόχειρα διαγωνίσματα, τεστ, εξετάσεις, μαθητικά τετράδια, 25-35 βιβλία ανά μαθητή, συγκεντρώνουν 
τεράστια ποσότητα χαρτιού που χρησιμοποιείται σε κάθε σχολείο κάθε χρονιά. 
Μηδαμινό ποσοστό αυτού του χαρτιού καταλήγει στην ανακύκλωση, με αποτέλεσμα την 
ασυγχώρητη σπατάλη φυσικών πόρων.

Αντίθετα
Το Αειφόρο Σχολείο:
●  Είναι μοντέλο υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 
●  Χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
●  Μεγιστοποιεί τη χρήση του βρόχινου νερού και των πόρων των λυμάτων, 
●  Μειώνει την ποσότητα των σκουπιδιών που παράγει, 
●  Συλλέγει και ανακυκλώνει τα απορρίμματα του κτλ 
●  Μειώνει το οικολογικό του αποτύπωμα εξοικονομώντας ενέργεια, και φυσικούς πόρους.



  

Η αλλαγή του τρόπου μετάβασης των παιδιών στο σχολείο, με στόχο τη μείωση των καυσαερίων 
και των αερίων του θερμοκηπίου, βρίσκεται επίσης μεταξύ των στόχων του αειφόρου σχολείου. 
Ένα πρόγραμμα το οποίο θα εμπλέξει όλη τη σχολική κοινότητα στην κοινή προσπάθεια για μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη μείωση της σπατάλης και υπερκατανάλωσης νερού και 
πόρων εν γένει, μπορεί να έχει πολλαπλά θετική επίπτωση και στο περιβάλλον και στο μαθησιακό 
κλίμα και στην εν γένει ατμόσφαιρα του σχολείου 

Η διεύθυνση του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/μαθήτριες, οι γονείς και η ευρύτερη σχολική 
κοινότητα αποτελούν το πεδίο επίδρασης του αειφόρου σχολείου, 
με στόχο τη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών και τη μείωση της σπατάλης πόρων. 
Η επίδραση του αειφόρου σχολείου δεν περιορίζεται στο στενό πλαίσιο του ίδιου του σχολείου, 
αλλά επεκτείνεται στον ευρύτερο κοινωνικό του περίγυρο, επιδρά δηλαδή, σε σημαντικό τμήμα 
της κοινωνίας.



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΕ)

http://www.aeiforosxoleio.gr/

http://www.aeiforosxoleio.gr/


  

Συμμετοχές
Το 2012 - 2013  συμμετέχουν περισσότερα από 200 σχολεία  

Συνεργαζόμενοι Δήμοι
Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής
Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας
Δήμος Κοζάνης
Δήμος Νεάπολης – Συκεών
Δήμος Πατρέων
Δήμος Δομοκού

Συνεργαζόμενες Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
Περιφέρεια Κρήτης

Το βραβείο Αειφόρου Σχολείο τελεί υπό την Αιγίδα
Του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO
Του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ
Του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ Ηπείρου)



  

Έπαθλα Βραβείου Αειφόρου Σχολείου

Από τη σχολική χρονιά 2012-13 και μετά από τις προτάσεις αρκετών από τα σχολεία που 
συμμετείχαν τα δύο τελευταία χρόνια στο διαγωνισμό, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα απονέμει 
χρηματικά έπαθλα. 
Στη θέση τους θεσμοθετούνται έπαθλα διαφορετικής μορφής, προκειμένου να μην εθίζονται οι 
μαθητές σε ανταγωνισμούς με κίνητρο το χρήμα.
Τα έπαθλα που θεσμοθετούμε μπορούν να αξιοποιηθούν από τα σχολεία στο πλαίσιο της 
προσπάθειάς τους για στροφή προς την Αειφορία.



  

Για τη σχολική χρονιά 2012-13  τα βραβεία θα είναι τα εξής:

Βραβείο Νηπιαγωγείων
1ο Βραβείο Νηπιαγωγείων
 Θα δοθούν επιπλέον 3 διακρίσεις
Βραβείο Δημοτικών Σχολείων
1ο Βραβείο Δημοτικών Σχολείων
2ο Βραβείο Δημοτικών Σχολείων
3ο Βραβείο Δημοτικών Σχολείων
Θα δοθούν επιπλέον 7 διακρίσεις
Βραβείο Γυμνασίων-Γενικών Λυκείων
1ο Βραβείο Γυμνασίων-Γενικών Λυκείων
2ο Βραβείο Γυμνασίων-Γενικών Λυκείων
3ο Βραβείο Γυμνασίων-Γενικών Λυκείων
Θα δοθούν επιπλέον 7 διακρίσεις
Βραβείο Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) & Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ)
1ο Βραβείο ΕΠΑΛ-ΣΕΚ
2ο Βραβείο ΕΠΑΛ-ΣΕΚ
3ο Βραβείο ΕΠΑΛ-ΣΕΚ
Θα δοθούν επιπλέον 5 διακρίσεις
Βραβείο Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
1ο  Βραβείο Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
Θα δοθούν επιπλέον 3 διακρίσεις
Βραβείο Ειδικών Σχολείων 
1ο  Βραβείο Ειδικών Σχολείων.
Θα δοθούν επιπλέον 3 διακρίσεις



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΕ)

http://www.aeiforosxoleio.gr/

http://www.aeiforosxoleio.gr/


  

Διαδικασία Συμμετοχής
Βήματα για τη συμμετοχή ενός σχολείου στο διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου»
Κάθε σχολείο μπορεί να επιλέξει διαφορετική διαδικασία, ωστόσο, είναι απαραίτητη η εγγραφή του 
μέσω της ιστοσελίδας του «Βραβείου Αειφόρου Σχολείου». 

Βήμα 1ο
Η πρωτοβουλία μπορεί να προέλθει από τον διευθυντή, από ένα εκπαιδευτικό, από ένα γονέα, από ένα 
μαθητή/μαθήτρια. Στο σχολείο, στη διάρκεια της ειδικής Παιδαγωγικής Συνεδρίασης, όποιος ανέλαβε την  
πρωτοβουλία, παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία του θεσμού «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» και προτείνει τη 
συγκρότηση μιας ολιγομελούς επιτροπής - ομάδας εργασίας  η οποία πιθανώς θα υποβάλει πρόταση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά την επόμενη συνεδρίαση.

Βήμα 2ο
Στην επόμενη συνεδρίαση και εφόσον η πρόταση της ομάδας εργασίας είναι θετική, αποφασίζεται η 
συγκρότηση της «Επιτροπής Αειφόρου Σχολείου» (Ε.Α.Σ.). 
Στην Ε.Α.Σ. συμμετέχουν:
Ο Διευθυντής/ Η Διευθύντρια
Ο Υποδιευθυντής/Υποδιευθύντρια (όπου υπάρχει) 
Εκπρόσωποι του εκπαιδευτικού προσωπικού (2- 3 εκπαιδευτικοί)
Εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων (2-3 από τα μέλη του 15/μελούς όπου υπάρχει δηλ. γυμνάσιο-λύκειο 
ή αντιπροσωπευτικά μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου)
Εκπρόσωπος (ή εκπρόσωποι) των γονέων
Το βοηθητικό προσωπικό (καθαρίστρια/φύλακας)
Ο/Η     υπεύθυνος/νη του σχολικού κυλικείου  



  

Στη συνέχεια η Ε.Α.Σ. καταρτίζει το Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης (Σ.Α.Δ.) για το σχολείο, λαμβάνοντας 
υπόψη τα κριτήρια (δείκτες) του «Βραβείου Αειφόρου Σχολείου» και τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Το Σ.Α.Δ. 
υποβάλλεται προς έγκριση στο Σύλλογο Διδασκόντων.

Βήμα 3ο
Ο υπεύθυνος του προγράμματος εκ μέρους του σχολείου επισκέπτεται την ιστοσελίδα του «Βραβείου» και 
εισάγει τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου, δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό τη δέσμευση του σχολείου 
για συμμετοχή στο «Βραβείο ΑειφόρουΣχολείου».

Βήμα 4ο
Οι δράσεις που προβλέπονται από τους δείκτες υλοποιούνται από τις ομάδες μαθητών από την έναρξη 
του διαγωνισμού (Οκτώβριος) μέχρι τη λήξη του (Μάιος).

Βήμα 5ο
Η εισαγωγή της τιμής κάθε δείκτη γίνεται μέσα στη δεδομένη προθεσμία (τέλη Μαΐου). 



  

ΔΕΙΚΤΕΣ 2012 – 2013

Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ)

1)   Ποσοστό ενσωμάτωσης θεμάτων σχετικών με την αειφορία- αειφόρο ανάπτυξη στα μαθήματα του 
σχολείου (π.χ. θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, γνωριμίας με άλλους πολιτισμούς, 
ισότητας των δύο φύλων, οικονομίας, φτώχειας, διαχείρισης φυσικών πόρων, ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
πολιτιστικής κληρονομιάς, πολιτισμού κλπ), πέρα απ΄ όσα αναφέρουν τα σχολικά εγχειρίδια, δηλ. το 
αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων.

2)   Ποσοστό του συνολικού αριθμού διδακτικών ωρών του σχολείου, που διεκπεραιώθηκαν με 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας ή γενικότερα με εναλλακτικές προς τη διάλεξη διδακτικές 
τεχνικές ή μεθόδους (παιχνίδι ρόλων, δραματοποίηση, προσομοίωση, θεατρικό παιχνίδι κα).

3)   Ποσοστό του συνολικού αριθμού διδακτικών ωρών του σχολείου που διεκπεραιώθηκαν με χρήση 
(ολική ή μερική) Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ( Η/Υ, διαδραστικός 
πίνακας, βιντεοπροβολέας).

4)   Αριθμός εκπαιδευτικών-διδακτικών επισκέψεων με σκοπό την περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική 
ενημέρωση, ευαισθητοποίηση ή προβληματισμό των μαθητών (όχι περιπάτων-εκδρομών)

5)   Αριθμός εκδηλώσεων (πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, γι α τη διάχυση αποτελεσμάτων κ.ά.) που 
οργανώθηκαν από το σχολείο με τη συνεργασία μαθητών/εκπαιδευτικών, με ακροατήριο μαθητές, γονείς 
ή μέλη της τοπικής κοινότητας.Οι εκδηλώσεις μπορεί να γίνονται εντός ή εκτός του σχολείου. Το κριτήριο 
είναι η ενεργός συμμετοχή ή η ανάληψη της διοργάνωσης από μαθητές και εκπαιδευτικούς μαζί-σε 
συνεργασία.

6)   Αριθμός εγκεκριμένων προαιρετικών προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (π.χ. Π.Ε./Α.Υ/ 
Πολιτιστικών, Comenius, e-Twining κτλ) που υλοποιήθηκαν στο σχολείο καθώς και αριθμός μαθητικών 
διαγωνισμών στους οποίους έλαβαν μέρος μαθητές του σχολείου.

7)   Ποσοστό των μαθητών του σχολείου που τιμωρήθηκαν με ποινή μεγαλύτερη της παρατήρησης, 
της επίπληξης και της ωριαίας αποβολής.

8)   Ποσοστό παιδιών που εγκατέλειψαν το σχολείο πρόωρα (μέχρι τέλους Οκτωβρίου).



  

Β)  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ, κτλ)

1)   Εφαρμόζει το σχολείο Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης (Σ.Α.Δ.) και Σχολικό Πρόγραμμα Δράσης;
2)  Ποσοστό των εκπαιδευτικών του σχολείου που συμμετέχουν ενεργά στο (Σ.Α.Δ)
3)  Ποσοστό των μαθητών/μαθητριών του σχολείου που συμμετέχουν ενεργά στο  (Σ.Α.Δ).
4)  Σύνολο ωρών σεμιναρίων που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σε θέματα σχετικά 

με την εκπαίδευση για την αειφορία, για νέες διδακτικές προσεγγίσεις (ομαδοσυνεργατική), τη διαχείριση 
κρίσεων, διαχείριση συγκρούσεων, την ανάπτυξη ικανοτήτων λήψης αποφάσεων, κτλ. (για τη θεματολογία 
εκπαίδευσης για την αειφορία βλ. στα «Πηγές και βοηθήματα»).

5)  Σύνολο ωρών σεμιναρίων που παρακολούθησε ο διευθυντής του σχολείου με την ίδια θεματολογία, 
όπως εκείνη των εκπαιδευτικών και επίσης σχετικών με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του διευθυντή 
(ηγεσία, διοίκηση, κτλ).

6)  Αριθμός ειδικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων (πέραν των 
υποχρεωτικών), με σκοπό τη συνεργασία των εκπαιδευτικών σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης, το 
σχεδιασμό κοινών προγραμμάτων σχετικών με την εκπαίδευση για την αειφορία, την ανάπτυξη 
στρατηγικών για τη σχέση του σχολείου με την τοπική και διεθνή κοινότητα, τον αναστοχασμό για την 
πορεία του σχολείου και την επίτευξη των στόχων του.

7)  Αριθμός συνεδριάσεων του 15- μελούς μαθητικού συμβουλίου (όχι των 5μελών), με θέματα σχετικά με 
την περιβαλλοντική διαχείριση του σχολικού κτιρίου, τις μεθόδους διδασκαλίας, τις γενικότερες 
συνθήκες μάθησης και ασφάλειας, κτλ.

8)  Αριθμός μαθητικών γενικών συνελεύσεων (όλων των μαθητών/μαθητριών του σχολείου) με την ίδια 
θεματολογία με τον προηγούμενο δείκτη.

9)  Έχει γίνει αισθητική αναβάθμιση του σχολείου από τους μαθητές σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, 
γονείς, Δήμο, κ.ά (ζωγραφική, καθαριότητα, αναδιάταξη επίπλων, κτλ);



  

Β)  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ, κτλ)

10) Αριθμός Σχολικών Συμβουλίων που έχουν συγκληθεί με στόχο την ενημέρωση, την ανάπτυξη 
προβληματισμού και τη λήψη  αποφάσεων σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση του σχολικού 
κτιρίου, τις μεθόδους και δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης, τις σχέσεις του σχολείου με την 
τοπική και διεθνή κοινότητα.

11) Αριθμός κοινωνικών δράσεων και δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος εκτός σχολείου (π.χ. 
δενδροφυτεύσεις, συμμετοχή σε εράνους κ.ά.).

12) Ώρες διδασκαλίας - συνεργασίας του σχολείου με εκτός του σχολείου ειδικούς οι οποίοι 
επισκέφτηκαν το σχολείο προκειμένου να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για θέματα 
αειφορίας ή θέματα εκπαιδευτικού προβληματισμού (συμπεριλαμβάνεται και η τηλεδιάσκεψη).

13) Αριθμός συναντήσεων και συνεργασιών του σχολείου με τον/την (τους/τις) Υπεύθυνο Καινοτόμων 
Δράσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

14) Ποσοστό των μελών του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων που ψήφισαν κατά την τελευταία εκλογή 
ή την τελευταία γενική συνέλευση του Συλλόγου.

15) Αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα του σχολείου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
16) Διαθέτει το σχολικό κυλικείο βιολογικά προϊόντα;



  

Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

1. Ποσοστό των παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ποδήλατο / 
Ι.Χ. / πόδια

2. Βάρος ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων, πλαστικού) που δόθηκαν για 
ανακύκλωση ανά μαθητή.

3. Βάρος απορριμμάτων που πάει για τη χωματερή, ανά μαθητή και εκπαιδευτικό.
4. Αριθμός φύλλων φωτοτυπικού χαρτιού ανά μαθητή και εκπαιδευτικό (έναρξη μέτρησης την 1η 

Νοεμβρίου).
5. Κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα νερού ανά μαθητή και εκπαιδευτικό.
6. Υπάρχει σύστημα αποθήκευσης και αξιοποίησης του νερού της βροχής;
7. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε Κιλοβατώρες ( Kwh) ανά μαθητή και εκπαιδευτικό.
8. Χρησιμοποιούνται οικολογικά απορρυπαντικά για την καθαριότητα του σχολείου;
9. Κιλά ανά μαθητή μπαταριών, λαμπτήρων και ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών που δόθηκαν 

για ανακύκλωση.
10. Υπάρχει φετινή βεβαίωση συντήρησης του καυστήρα-λέβητα του καλοριφέρ;
11. Κατανάλωση πετρελαίου ή φυσικού αερίου (σε λίτρα) για θέρμανση ανά μαθητή και εκπαιδευτικό.
12. Διαθέτει το σχολικό κτήριο θερμική μόνωση (διπλά τζάμια κτλ);
13. Ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων που διαθέτει το σχολείο.
14. Διαθέτει το σχολείο λαχανόκηπο, ανθόκηπο ή ταρατσόκηπο;
15. Πόσα δέντρα και πολυετείς θάμνοι φυτεύτηκαν φέτος στο σχολείο;
16. Γίνεται κομποστοποίηση στο σχολείο;



  

Βοηθήματα - Δείκτες και Δράσεις:  DeiktesDraseis.doc

Βοηθήματα - Ημερολόγιο Αειφόρου Σχολείου: HmerologioAeiforouSxoleiou-Α.xls

Ιστοσελίδα Βραβείου Αειφόρου Σχολείου Βοηθήματα
http://www.aeiforosxoleio.gr/links.php

Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη στο Νέο Σχολείο
Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών 
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php

Ιστοσελίδα Βραβείου Αειφόρου Σχολείου:       http://www.aeiforosxoleio.gr/

Βοηθήματα – Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης:  Sxedio Aeiforou Diaxirisis.doc

Βοηθήματα - Δείκτες και Δράσεις:  DeiktesDraseis.doc

Σύνδεσμοι  - πληροφορίες

http://www.aeiforosxoleio.gr/
DeiktesDraseis.doc
DeiktesDraseis.doc
http://www.aeiforosxoleio.gr/sources.php
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php
./Sxedio%20Aeiforou%20Diaxirisis.doc
DeiktesDraseis.doc


  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΕ)

http://www.aeiforosxoleio.gr/

http://www.aeiforosxoleio.gr/
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