
Σήμα Αειφόρου Σχολείου 
Δείκτες Αειφόρου Σχολείου 

 

Δημήτρης Καλαϊτζίδης 



• Τι είναι το Αειφόρο 
Σχολείο; 

• Τι είναι οι Δείκτες 
Αειφόρου Σχολείου;  

• Τι είναι το Σήμα Αειφόρου 
Σχολείου (Σ.Α.Σ.); 



Το αειφόρο σχολείο 

 Είναι το σχολείο που λειτουργεί 

με βάση τις αρχές και τις αξίες 

της αειφορίας, 

προσαρμοσμένες στη σχολική 

ζωή 



Οι αξίες της αειφορίας 

• Αλληλεγγύη 

• Ολιγάρκεια 

• Αποφυγή της σπατάλης 

• Σεβασμός στη φέρουσα ικανότητα 

• Σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των 
πλασμάτων 

• Δημοκρατία 

• Ανεκτικότητα 

 

 

 

 





Δείκτες Αειφόρου Σχολείου 

• Πλαίσιο που καθορίζει και 
οργανώνει δραστηριότητες και 
δράσεις 

• Κίνητρα για δράση και αναστοχασμό 

• Κίνητρα για αναδιατύπωση του 
οράματος του σχολείου 

• Δείκτες ποιότητας για το σχολείο 
 

 



Το αειφόρο σχολείο:  

τα τρία πεδία δράσης 
 

Α. Το παιδαγωγικό 
 

Β. Το κοινωνικό-οργανωσιακό 
 

Γ. Το περιβαλλοντικό /οικονομικό 





Το παιδαγωγικό 
• Ενσωμάτωση της Π.Ε.-ΕγΑ σε όλες τις όψεις 

του αναλυτικού προγράμματος 

• Μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις  

• Διδασκαλία σε ομάδες  

• Εισαγωγή καινοτομιών στη διδασκαλία 

• Κρυφό αναλυτικό 

• Καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα 





Το κοινωνικό-οργανωσιακό 
• Ηγεσία του σχολείου 

• Σχέσεις με την τοπική κοινωνία 

• Σχέσεις με τους γονείς 

• Δημοκρατικές διαδικασίες 

• Ατμόσφαιρα συνεργασίας 

• Μαθητικά συμβούλια 

• Λειτουργία του Συλλόγου 
Διδασκόντων 





Το περιβαλλοντικό 
• Το κτήριο 

• Η ηλεκτρική ενέργεια 

• Η θέρμανση 

• Το νερό 

• Το χαρτί 

• Οι μετακινήσεις 





Οι βασικές αρχές  
του αειφόρου σχολείου 

• Δείκτες Αειφόρου Σχολείου 

• Συμμετοχή όλων (ολιστική σχολική προσέγγιση) 

• Δημοκρατική λήψη αποφάσεων 

• Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης (Σ.Α.Δ.) 

• Σχολικό Πρόγραμμα Δράσης (Σ.Π.Δ.) 

• Ημερολόγιο Αειφόρου Σχολείου (Η.Α.Σ.) 

 





Χαρακτηριστικά του Αειφόρου Σχολείου 

• Εθελοντική συμμετοχή 

• Οργάνωση μαθητικών ομάδων δράσης 

• Άνοιγμα στην τοπική κοινωνία 

• Ενδιαφέρον για πλανητικά ζητήματα 

• Κριτική σκέψη, κριτική παιδαγωγική 

• Ανάληψη δράσης 

• Διάδοση καλής πρακτικής 

• Αξιολόγηση-ανατροφοδότηση 



Οργανωτικά θέματα 
• Πρωτοβουλία 

• Επιτροπή Αειφόρου Σχολείου  

• Έγκριση από το Σύλλογο 

• Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης 

• Οργάνωση μαθητικών ομάδων 

• Σχολικό Πρόγραμμα Δράσης 

• Ημερολόγιο Αειφόρου Σχολείου 

• Παρουσίαση-αξιολόγηση-ανατροφοδότηση 



Σήμα Αειφόρου Σχολείου 

Διαδικασία πιστοποίησης ενός 
σχολείου ως αειφόρου, με τη 
χρήση των Δεικτών Αειφόρου 

Σχολείου 





Κοινωνικοί 
Δείκτες 

Περιβαλλοντικοί  
Δείκτες 

Παιδαγωγικοί 
Δείκτες 



Οι πυλώνες του αειφόρου σχολείου 

• Δείκτες Αειφόρου Σχολείου 

• Συμμετοχή όλων (ολιστική σχολική 
προσέγγιση) 

• Δημοκρατική λήψη αποφάσεων 

• Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης 

• Σχολικό Πρόγραμμα Δράσης 

• Ημερολόγιο Αειφόρου Σχολείου 

• Ενσωμάτωση στη λειτουργία 

 



Σήμα Αειφόρου Σχολείου 
• Εξέλιξη του Βραβείου  Αειφόρου Σχολείου 

• Μη ανταγωνιστικό 

• Εσωτερική υπόθεση του σχολείου και της 
σχολικής κοινότητας 

• Προαιρετικό 

• Χωρίς προϋποθέσεις χρονικές 

• Επιβράβευση από την ίδια την σχολική 
κοινότητα 

 



Κιλά ανά μαθητή μπαταριών, λαμπτήρων και 
ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών που δόθηκαν για 

ανακύκλωση. 



• Έρευνα μεταξύ σχολείων που 
συμμετείχαν στο Βραβείο Αειφόρου  

Σχολείου το 2012 
 

• Στην έρευνα συμμετείχαν οικειοθελώς  5 
νηπιαγωγεία, 16 δημοτικά σχολεία, 10 
γυμνάσια, 6 γενικά λύκεια και 3 ΕΠΑΛ-
ΤΕΣ, συνολικά 40 σχολεία,  που 
αντιπροσωπεύουν το 19% των σχολείων 
του ΒΑΣ κατά το 2012-13 (210  σχολεία) 
 





 
Επαναχρησιμοποίηση (Reuse)- Επιδιόρθωση    (Repair)  
      Ανταλλακτικά  παζάρια, δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης 

 



Πώς κρίνετε γενικά το θεσμό του  ΒΑΣ μετά τη 
συμμετοχή σας σ’ αυτόν; Αξίζει; 

• Εισάγει μια φρεσκάδα στην τυπική εκπαίδευση 

• Έχει στόχο και κατεύθυνση προς την αειφορία 

• Κίνητρο για ανάληψη πρωτοβουλιών και καινοτόμων 
δράσεων 

• Έχει ως απώτερο στόχο τη βελτίωση συμπεριφορών 
και συνθηκών διαβίωσης 

• Ναι διότι υπάρχει στο σχολείο ένας συντονισμένος 
οργασμός δραστηριοτήτων 

• Όλο το σχολείο δείχνει να κινείται προς την αειφορία 

• Υπάρχει ενθουσιασμός 





• Το σχολείο γίνεται καλύτερο 

• Ενεργοποιεί το σύνολο της εκπ. κοινότητας 

• Ευαισθητοποίηση, αλλαγή συμπεριφοράς 
και νοοτροπίας, αφύπνιση συνειδήσεων 

• Διότι παράλληλα με τα μαθήματα αγωνιούμε 
και για κάτι άλλο δημιουργικό και όχι 
ψυχοφθόρο 

• Βοηθά παιδαγωγικά, μαθησιακά, συμμετοχή 
στη λύση προβλημάτων. 

• Αλλάζει ο τρόπος ζωής στο σχολείο 

• Κινητοποιεί τη σχ. κοινότητα, θέτει τις βάσεις 
για μεγαλύτερες επιδιώξεις στο μέλλον 

 





• Δημιουργεί μια καινούργια 
εικόνα του σχολείου 

 

• Τα παιδιά αλλά κι εμείς οι 
εκπαιδευτικοί πήραμε πολλά 
για τη ζωή μας γενικότερα 



Γίνεται κομποστοποίηση στο σχολείο; 
 





Ο ρόλος του διευθυντή 



Η στάση του διευθυντή 











Εκπαιδευτικοί 



Διευθυντές 



Εκπαιδευτικοί 



Ερώτηση:  

Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη 
η στήριξη της διεύθυνσης του 
σχολείου  για τη συμμετοχή 

του σχολείου στο ΒΑΣ; 



Απαντήσεις  

•Δε γίνεται τίποτε χωρίς την 
υποστήριξη του διευθυντή 

•Αν ο διευθυντής δεν 
επιθυμεί κάτι αυτό  
δύσκολα πραγματοποιείται 
 



Απαντήσεις 

• Διευκολύνει το έργο, παρέχει 
υλικό 

• Εμπνέει, συντονίζει, 
καθοδηγεί 

• Ο διευθυντής είναι και 
ιδεολογικός μέντορας 
 





 

Σας ευχαριστούμε 
 
 

www.aeiforum.eu 
aeiforo@gmail.com 

 


