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Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται σε μια 
έρευνα που εξετάζει τα σχέδια και τα 
προγράμματα δράσης για το κλίμα σε 55 
σχολεία ASPnet της UNESCO. Το ASPnet είναι σχολεία ASPnet της UNESCO. Το ASPnet είναι 
ένα παγκόσμιο δίκτυο 10.000 σχολείων σε 181 
χώρες. Σε συνεργασία με την UNESCO, τα 
σχολεία ASPnet εργάζονται για την 
υποστήριξη της διεθνούς κατανόησης, της 
ειρήνης, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της 
αειφόρου ανάπτυξης και της ποιοτικής 
εκπαίδευσης.
Επιπλέον, η εργασία αυτή βασίζεται σε Επιπλέον, η εργασία αυτή βασίζεται σε 
παραδείγματα και έρευνες από άρθρα που 
έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά 
περιοδικά, επιστημονικά βιβλία, εθνικές και 
διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και πλαίσια, 
καθώς και υλικό προγράμματος, όπως 
ιστότοποι, εκθέσεις έργων και ενημερωτικά 
δελτία.



ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

• εξειδίκευση, με τη μορφή καλά εκπαιδευμένων εκπαιδευτικών και πρόσβαση 
σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες 

Η γνώση και η καλή θέληση είναι σπάνια αρκετές για την επίτευξη και τη 
διατήρηση της αλλαγής ολόκληρης της σχολικής μονάδας. Η εμπειρία από τα 
σχολεία σε ολόκληρο τον κόσμο υποδηλώνει ότι τα προγράμματα βιώσιμης 
ανάπτυξης και δράσης για το κλίμα είναι πιθανότατα επιτυχημένα όταν 
διαθέτουν:

• Υποστηρικτικό υλικό και εκπαιδευτικούς πόρους.

• Ειδικούς διευκολυντές για τη διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας

• Ένα εξειδικευμένο και αφοσιωμένο διευθυντή του σχολείου.

• Επαρκή μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση
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1. Ανάπτυξη σχολικής κουλτούρας αειφορίας

Σχολική κουλτούρα της αειφορίας είναι αυτή στην οποία οι σπουδαστές, το Σχολική κουλτούρα της αειφορίας είναι αυτή στην οποία οι σπουδαστές, το 
προσωπικό και οι γονείς έχουν κοινές αξίες και πεποιθήσεις σχετικά με τη σημασία 
της ανάληψης δράσης για μια πιο υγιή, πιο δίκαιη και πιο περιβαλλοντικά βιώσιμη 
κοινωνία.

1ο βήμα: Τι σημαίνει αειφορία για το σχολείο; Με τη συμμετοχή όλων.

2ο βήμα: Δημιουργία οράματος2ο βήμα: Δημιουργία οράματος



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
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2. Ανάμιξη όλων στο σχολείο για την εκπαίδευση για την 
αειφόρο ανάπτυξη με συγκεκριμένους ρόλους π.χ

Οι μαθητές εκτελούν τα έργα που προκύπτουν για την αειφορία, εκτελούν 
ελέγχους ενεργειακούς, αποβλήτων,  μαθαίνουν τους νεότερους.

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν μαθήματα σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη, το κλίμα, 
προτρέπουν τους άλλους να συμμετέχουν, σχεδιάζουν τον εορτασμό 
περιβαλλοντικών δράσεων κτλπεριβαλλοντικών δράσεων κτλ

Οι Διευθυντές  προωθούν το όραμα και τις αξίες για την αειφορία, 
υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς, φροντίζουν για την εύρεση πόρων

Οι Διαχειριστές κτηρίων φροντίζουν για αλλαγές στις εργασίες 
κατασκευής , ώστε να μειωθεί το οικολογικό αποτύπωμα, κάνουν 
αλλαγές στα συστήματα θέρμανσης , ψύξης και φωτισμού



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
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2. Ανάμιξη όλων στο σχολείο για την εκπαίδευση για την 
αειφόρο ανάπτυξη με συγκεκριμένους ρόλους π.χ

Οι γονείς φροντίζουν για ανάλογες πρακτικές στο σπίτι, συμμετέχουν σε 
εθελοντικές δράσεις στο σχολείο.

Τα μέλη τοπικών  κοινοτήτων και οργανώσεων προσδιορίζουν τα τοπικά 
θέματα αειφόρου ανάπτυξης, βοηθούν τους μαθητές να επισκεφτούν και να 
ενημερωθούν για ζητήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον και την ενημερωθούν για ζητήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον και την 
αειφορία
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3. Διδακτική ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή σε όλα τα 
θέματα

Κατάλογος ενδεικτικών θεμάτων και δράσεων σε μαθήματα
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4. Χρήση της τοπικής κοινότητας σαν τάξης

Οι σπουδαστές ασχολούνται περισσότερο όταν αισθάνονται ότι η 
εκμάθησή τους είναι σχετική με τη ζωή τους. 

Μπορείτε να κάνετε τη μάθηση πιο σχετική με τους σπουδαστές σας, 
συμπεριλαμβάνοντας την τοπική ιστορία, τον πολιτισμό και τα 
οικοσυστήματα στην ΕΑΑ και τα μαθήματα δράσης για το κλίμα. Ακόμα 
καλύτερα, μπορείτε να πάρετε μαθήματα έξω από την αίθουσα διδασκαλίας καλύτερα, μπορείτε να πάρετε μαθήματα έξω από την αίθουσα διδασκαλίας 
και στην τοπική γειτονιά ή κοντινά  φυσικά περιβάλλοντα . 

Αυτές οι τοπικές μαθησιακές εμπειρίες βοηθούν τους μαθητές να γίνουν πιο 
γνώστες και να συνδεθούν με την κοινότητά τους



5. Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης 

Δεξιότητες κριτικής σκέψης: προσδιορίζοντας ποιες πληροφορίες 
ή προοπτικές χρειάζονται για να εξετάσετε ένα ζήτημα. εκθέτοντας 
και αμφισβητώντας τις υποθέσεις · ζυγίζοντας τα αποδεικτικά 
στοιχεία που υποστηρίζουν μια συγκεκριμένη θέση. συστάσεις · 
βλέποντας το συγκεκριμένο ως μέρος του συνόλου 

Εδώ είναι μερικές προοπτικές που οι μαθητές σας θα μπορούσαν να εξετάσουν
κατά την εξέταση των θεμάτων της ΕΑΑ και της δράσης για το κλίμα:
□ Τοπικές και παγκόσμιες προοπτικές.
□ Προηγούμενες, παρούσες και μελλοντικές προοπτικές.
□ Συναισθηματικές, και πραγματικές προοπτικές βασισμένες σε αξίες .
□ Ανθρώπινες και μη ανθρώπινες προοπτικές.



6. Ενθάρρυνση των μαθητών για δράση για την 
αειφόρο ανάπτυξη

Ο στόχος της εκπαίδευσης για την αειφορία είναι να δυναμώσει τους μαθητές να
χρησιμοποιήσουν τη μάθηση τους ως βάση για να κάνουν θετικές αλλαγές στη
ζωή, τα σχολεία και τις κοινότητές τους. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο ο
στόχος που επιδιώκεται, αλλά αν το έργο προέρχεται από τις ιδέες των μαθητών
και αν χρησιμοποιείτε αυτές τις δραστηριότητες για να βοηθήσετε τους μαθητές να
αναπτύξουν τις δεξιότητες και να αποφασίσουν να αναλάβουν δράση.



7. Κάνε το σχολικό χώρο πρότυπο των 
πολλαπλών διαστάσεων της αειφορίας

Ο σχολικός χώρος - όπου πιθανώς οι σπουδαστές σας κάνουν το μεγαλύτερο Ο σχολικός χώρος - όπου πιθανώς οι σπουδαστές σας κάνουν το μεγαλύτερο 
μέρος της μάθησης τους για την αειφόρο ανάπτυξη και την αλλαγή του κλίματος -
πρέπει να αντικατοπτρίζει τις αξίες του σχολείου σας. Αυτό σημαίνει εφαρμογή 
αρχών αειφορίας στο σχεδιασμό σχολικών κτιρίων και υπαίθριων χώρων και στις 
καθημερινές λειτουργίες του σχολείου σας (π.χ. αγορά, μεταφορά, χρήση πόρων, 
απόρριψη αποβλήτων ...).
Επίσης το σχολείο σας μπορεί να κάνει αλλαγές στο σχολικό χώρο που 
προάγουν την υγιή, ενεργό ζωή, το σεβασμό στην ποικιλομορφία και την 
παγκόσμια πολιτειότητα



8. Χρησιμοποίησε το σχολικό χώρο σαν 
εκπαιδευτικό εργαλείο για ανάπτυξη της γνώσης , 
των δεξιοτήτων και των αξιών που χρειάζονται για 

την αειφορία

Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν την αποικοδόμηση
των απορριμμάτων τροφίμων στο σχολικό κομπόστ, να παίξουν στη σκιά των
ιθαγενών δένδρων που φυτεύτηκαν ή να οδηγήσουν τους επισκέπτες σε
ξεναγήσεις που υπογραμμίζουν τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας του σχολείου
σας.



9. Συνεργασία με γονείς, τοπικές 
οργανώσεις και επιχειρήσεις, εθνικά και 

διεθνή δίκτυα



10. Συντονισμός της αειφορίας στο 
σχολείο με τις ανάγκες της κοινότητας

Ένα πρόγραμμα που αφορά ολόκληρο το σχολείο είναι πιο πιθανό να αποκτήσει 
εισόδημα εάν οι στόχοι και οι προτεραιότητες του έργου, καθώς και οι στρατηγικές 
που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη αυτών των στόχων, θεωρούνται σχετικές 
και έγκυρες από μέλη της τοπικής κοινότητας



Τα σημαντικά που θεωρήσατε στην φωτογραφία

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ-ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΚΤΗΡΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΙ)



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Θέματα ενέργειας  και μόνωσηςΘέματα ενέργειας  και μόνωσης

Θέματα αισθητικής σχολείου και εμφάνισης 
αύλειου χώρου

Θέματα υποδομής και εξοπλισμών



Στη δημιουργία ομάδας αποτελούμενης από εκπαιδευτικούς, μαθητές και 
γονείς με στόχο την προώθηση της αειφορίας 66,7%

Που θα μπορούσαν να συμμετέχουν τα 
σχολεία;

Στη δημιουργία καλύτερου φυσικού και αισθητικού περιβάλλοντος στο 
σχολείο 83,5%

Στον έλεγχο χρήσης ενέργειας, νερού, απορριμάτων 50%

Διασχολική επιτροπή εκπ/κών για δημιουργία εκπαιδευτικών δράσεων για 
την αειφορία σε συνάρτηση με το αναλυτικό πρόγραμμα  45%



Ας ξεκινήσουμε λοιπόν για το Αειφόρο Σχολείο 


