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ΠΔΡΗΛΖΨΖ 
 Τν «Αεηθόξν Σρνιείν», θαηλνηνκία γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα, ζηνρεύεη λα 

ελεξγνπνηήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ζην δξόκν ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν 

Αλάπηπμε.  Απηή ε πεξηπησζηνινγηθή κειέηε έγηλε  γηα λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε πνπ 

είρε ζηελ ζρνιηθή θνηλόηεηα ηνπ 2
νπ

 ΔΠΑΛ Ηξαθιείνπ ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό ηνπ 

«Βξαβείνπ Αεηθόξνπ Σρνιείνπ». Καηά ηελ δηάξθεηα  ηεο δηαδηθαζίαο, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξάιιειεο δξάζεηο ζε όια ηα επίπεδα,  εληαγκέλεο ζε 

Πξνγξάκκαηα Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο 

Υγείαο, Σηαδηνδξνκίαο, επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Πνιηηηζηηθώλ ζεκάησλ) αιιά θαη 

εθηόο πξνγξακκάησλ, κέζα  θαη έμσ από ην ζρνιείν. Υπήξμε επίζεο ζπλεξγαζία 

ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη κε  θνηλσληθνύο θνξείο.  Η ζπλεξγαζία 

καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ, γνλέσλ θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο είλαη έλαο από ηνπο βαζηθνύο 

άμνλεο  πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ Αεηθνξία θαη ζα πξέπεη λα εζηηάδεη  ζε έλα θνηλό 

όξακα, δειαδή, ζηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ «δεκηνπξγία» ησλ ππεύζπλσλ 

πνιηηώλ ηνπ κέιινληνο.  

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σρνιηθά Πξνγξάκκαηα 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αεηθόξν Σρνιείν, ζρνιηθή θνηλόηεηα, ηνπηθή θνηλσλία, 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 
     ηελ επνρή καο ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν ζχγρξνλνο 

άλζξσπνο, σο απνηέιεζκα ηνπ «ηδηαίηεξνπ» ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, νδεγνχλ ηειηθά ζηελ αλάγθε αλαζεψξεζεο ηεο ζρέζεο ηνπ κε 

απηφ. ήκεξα, άιισζηε, πνιινί είλαη εθείλνη πνπ πηνζεηνχλ ηελ άπνςε φηη είλαη 

απαξαίηεην ην ρηίζηκν κηα λέαο θνζκναληίιεςεο γηα ην πεξηβάιινλ, φηη απαηηείηαη, 

κε άιια ιφγηα, αθελφο κελ ζε βάζνο γλψζε γη’ απηφ, αθεηέξνπ δε αιιαγή ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ θαζψο θαη πξνβνιή θαη θαιιηέξγεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

αμηψλ (Υαιεπιήο, 2008).  

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δπξψπε 

(UNECE), πηνζέηεζε ην θείκελν «Σηξαηεγηθή ηεο UNECE γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ 

Αεηθόξν Αλάπηπμε» (Agenda ζεκεία 5 θαη 6, 2005). Ζ ζηξαηεγηθή απνζθνπεί ζηελ 

αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ησλ αλζξψπσλ παξέρνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλαλ θφζκν πεξηζζφηεξν αζθαιή, πην πγηή θαη κε πεξηζζφηεξε 
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επεκεξία, άξα θαη λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο 

(Καηζαθηψξε, Φινγαΐηε θαη Παπαδεκεηξίνπ, 2008). Σν φξακα  πνπ πηνζεηήζεθε 

είλαη: Αιιειεγγχε, ηζφηεηα, ακνηβαίνο ζεβαζκφο κεηαμχ ησλ ιαψλ, ησλ ρσξψλ θαη 

ησλ γελεψλ, είλαη νη θνηλέο αμίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ζηελ 

νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ε νηθνλνκηθή επξσζηία, ε δηθαηνζχλε, ε θνηλσληθή 

ζπλνρή, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ζεκεξηλψλ γελεψλ ρσξίο λα 

ππνζεθεχνπλ ηελ δπλαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο αλάγθεο (Σν θνηλφ καο κέιινλ, 1987).  

 

     Ζ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ) αλαπηχζζεη θαη εληζρχεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηελ αηφκσλ, ησλ νκάδσλ, ησλ θνηλσληψλ, ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ρσξψλ 

λα δηακνξθψλνπλ απφςεηο θαη επηινγέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο  (UNECE, 2005, Agenda ζεκεία 5 θαη 6). Παξάιιεια, ζεσξείηαη δηάδνρνο 

ηεο ΠΔ θαη δελ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζε κεκνλσκέλνπο ελζνπζηψδεηο εθπαηδεπηηθνχο 

κε  πεξηζηαζηαθφ ραξαθηήξα φπσο γίλνληαλ θαη γίλεηαη κέρξη θαη ζήκεξα, αιιά ζα 

πξέπεη λα απνηειέζεη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ καζεηψλ θαη λα 

δηαρέεηαη ζε φιε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη, ζεσξήζεθε σο πην 

πξφζθνξε πξαθηηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Αεηθνξίαο ε πηνζέηεζε ηεο πξνζέγγηζεο 

πνπ εκπιέθεη ην φιν ζρνιείν ‘the whole school approach’, πνπ ζα έρεη δηαξθή 

ραξαθηήξα θαη ζα γίλεη κφληκε πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ (Gough, 2005).  

 

     Πξφθεηηαη γηα κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ δηαπεξλά ηελ φιε δνκή θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ θαη πξνυπνζέηεη κηα ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη έλα ζρνιηθφ θιίκα πνπ 

πξνζδηνξίδεη έλα πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ραξαθηεξηζηηθά φπσο: α) 

Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ παξαγφλησλ ηνπ ζρνιείνπ, ησλ 

καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ θαη ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο ηνπ ζρνιείνπ. β) 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ εκπεξηέρνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη  

εξεπλεηηθφ πλεχκα απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. γ) Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

θνηλνηήησλ κάζεζεο κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δ) Ύπαξμε 

θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη ηελ απαηηνχκελε νηθνλνκηθή ελίζρπζε (Παπαδεκεηξίνπ, 

2010). Ζ δηακφξθσζε ελφο ζρνιείνπ αλνηρηνχ ζηελ θνηλσλία  θαη ηα πξνβιήκαηα 

ηεο, ζπλεπάγεηαη ηελ δεκηνπξγία κηαο θαηάιιειεο ζρέζεο πνπ ζα κπνξνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο  λα ζπλεξγάδνληαη εχθνια κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. 

Απαηηείηαη φκσο ε αιιαγή ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ κέζα απφ ηελ 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηε ζπλεξγαζία, ηνλ ηνπηθφ δηάινγν, ηηο 

ζπκπξάμεηο θαη ηνλ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ (Απνζηνιάθεο θαη θαθηαλάθε, 2006).  

 

     Αεηθφξν ζρνιείν είλαη απηφ πνπ εηνηκάδεη ηνπο λένπο γηα έλα αεηθνξηθφ ηξφπν 

δσήο. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ ηα ζρνιεία λα ελδπλακψζνπλ ηνπο καζεηέο έηζη ψζηε λα 

είλαη ηθαλνί λα πινπνηήζνπλ έλα αεηθφξν κέιινλ, ζα πξέπεη λα ηνπο εμνπιίζνπλ κε 

γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη αμίεο ψζηε λα γίλνπλ απηφλνκνη πνιίηεο ηθαλνί λα 

δηακνξθψζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο κνξθέο ηερλνινγίαο 

(εξγαιεία θαη ηδέεο) θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο (θπβέξλεζεο, δεκνθξαηίαο θαη 

ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε), νη νπνίεο ζα απνδψζνπλ θαιχηεξα ηελ αεηθνξία φπσο νη ίδηνη 

νη πνιίηεο ηελ νξίδνπλ (Huckle, 2010).  Σν φξακα ηεο Βηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη κηα 

ηνπηθή θνηλσλία κε ελεξγνχο πνιίηεο πνπ παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη δξνπλ αηνκηθά 

θαη ζπιινγηθά θαη απηφ ζπλδπάδεηαη κε έλα ζρνιείν ζχγρξνλν, επηθνηλσληαθφ, 

εμσζηξεθέο θαη αζθαιέο πνπ θαιχπηεη ζηφρνπο γλσζηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη 



 

 

ςπρνθηλεηηθνχο (Μεζζάξεο, 2005). Ζ εθπαίδεπζε δελ απνηειεί κφλν αλζξψπηλν 

δηθαίσκα, αιιά είλαη εμίζνπ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, 

θαζψο επίζεο θαη ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα θαιή δηαθπβέξλεζε, γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ «κεηά ιφγνπ γλψζεσο» θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο 

(Γηαθήξπμε γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε,  2003). 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 
 Σν 2

ν
 Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην  βξίζθεηαη ζηελ λφηηα πιεπξά ηνπ Ζξαθιείνπ ζε 

αζηηθή πεξηνρή, θαιχπηεη 2050 η.κ. (Ηζφγεην θαη Α΄ φξνθνο) θαη βξίζθεηαη κέζα ζε 

νηθφπεδν έθηαζεο 3.600 η.κ. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζρεηηθά λέεο, γηαηί 

εγθαηληάζηεθε ην 2005. Σν ζρνιηθφ έηνο 2010-11 ην καζεηηθφ δπλακηθφ ήηαλ 340 

καζεηέο θαη  ππεξεηνχζαλ ζε απηφ  60 εθπαηδεπηηθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, έρεη εθδεισζεί έληνλν ελδηαθέξνλ απ’ φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο  ηνπ 2
νπ

 ΔΠΑΛ γηα θαηλνηνκίεο. Ζ ηηκεηηθή δηάθξηζε ζην δηαγσληζκφ 

Αεηθφξνπ ρνιείνπ δελ ήηαλ απηνζθνπφο, αιιά έλα θίλεηξν γηα πεξηζζφηεξε δξάζε 

θαη βειηίσζε γηα ζσζηή πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ν ζθνπφο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ πξψην δηαγσληζκφ 

Αεηθφξνπ ρνιείνπ  ηνπ έηνπο 2010-2011 ήηαλ ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε 

ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, εζεινληηζκνχ, θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

ηζφηεηαο, δηαθνξεηηθφηεηαο, πνιηηηζκνχ θαη ηέρλεο, ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο. 

ηφρνο ησλ δξάζεσλ ήηαλ λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο  ηα ηαιέληα θαη ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ νκαδηθφηεηα, ηε ζπλεξγαζία, ηελ εγεηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα αιιά θαη ηελ απνδνρή θαη ηελ άζθεζε θξηηηθήο.  

 

Βαζηθή επηδίσμε ηνπ ζρνιείνπ καο ήηαλ λα αλαπηπρζνχλ ζπλεξγαζίεο κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, ηνπο θξαηηθνχο θνξείο, ην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ αιιά  θαη λα 

ελδπλακσζεί ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 

ζεηηθφ θιίκα ζε φιε ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα.  

Σέινο, άιινη ζηφρνη ήηαλ, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ, ε αλαθχθισζε, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, αθνχ είλαη βαζηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα ηεξνχλ φινη νη καζεηέο θαη θπζηθά νη 

κειινληηθνί ππεχζπλνη ελεξγνί πνιίηεο απηνχ ηνπ ηφπνπ.  

 

Τλοποίηζη δράζεων ζηα πλαίζια ηοσ  βραβείοσ ηοσ Αειθόροσ τολείοσ: 
Γξάζεηο εληφο  ζρνιείνπ 

Γηα ην  Πεξηβάιινλ 

 Γηακφξθσζε ηεο απιήο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ θήπνπ απφ ηελ νκάδα 

εμσηεξηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ηνπνζέηεζε νξγαληθψλ πιηθψλ ζηνλ νξγαληθφ 

απνηθνδνκεηή (κηα  αρξεζηκνπνίεηε δεμακελή, δηακνξθψζεθε γηα ηε ζπιινγή 

ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο) 

 Απφ ηελ νκάδα εζσηεξηθψλ παξεκβάζεσλ έγηλε θαζαξηφηεηα θαη αηζζεηηθή 

δηακφξθσζε ζηηο αίζνπζεο  θαη ζηνπο δηαδξφκνπο  ηνπ ζρνιείνπ. 

 Παξαζθεπή παξαδνζηαθνχ  ζαπνπληνχ κε ρξεζηκνπνηεκέλν ιάδη, θαηαζθεπή 

εηηθέηαο θαη ζπζθεπαζίαο ζαπνπληνχ. 

 Οξγάλσζε εκεξίδαο παξνπζίαζεο Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο γηα φια ηα ζρνιεία ηνπ λνκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο  

Ρνχβα ζηελ αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη  είρε  ζηφρν ην  

άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ θνηλσλία. 



 

 

 Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αλαθχθισζε πιηθψλ θαη ηνπο ηξφπνπο 

αλαθχθισζεο. Ζ νκάδα ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ, 

δεκηνχξγεζε δίθηπν θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook). 

      Γηα ηελ πγεία θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

 Πξνβνιή video γηα ηα άηνκα κε δηαλνεηηθή αλαπεξία θαη πξνβνιή ηεο  

ηαηλίαο «ληνθηκαληέξ θαη αλαπεξία». Αθνινχζεζε ζπδήηεζε θαη νη καζεηέο 

θαηέζεζαλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη πεξηέγξαςαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Πξνβνιή 

ηεο ηαηλίαο ηνπ Taare Zameen Par «Κάζε παηδί είλαη δηαθνξεηηθφ», ζηελ 

αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. 

 ρεδηαζκφο εηδηθήο κπινχδαο ηεο εζεινληηθήο νκάδαο, γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο 

δξάζεηο ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ γηα ηνπο αζιεηέο ησλ Παγθφζκησλ Αγψλσλ 

Special Olympics. 

 Δζεινληηθή αηκνδνζία απφ θαζεγεηέο θαη  καζεηέο ηνπ ηνκέα Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Βεληδέιεην Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ. 

 Οξγάλσζε νκηιίαο-ζπδήηεζεο κε γπλαηθνιφγν θαη αζζελείο, γηα ηνλ  θαξθίλν 

ηνπ καζηνχ. 

 πιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ελεκέξσζε γηα ηελ δηαλνεηηθή αλαπεξία θαη γηα 

ηνπο Παγθφζκηνπο Αγψλεο Special Olympics. 

Γηα ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα  

 Γεκηνπξγία θηλεκαηνγξαθηθήο ιέζρεο θαη πξνβνιή ηαηληψλ ζηελ αίζνπζα 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ ζρνιείνπ, θάζε 2
ε
 Παξαζθεπή ηνπ κήλα. 

 πκκεηνρή ζηελ εηθνληθή έθζεζε εηθαζηηθψλ καζεηηθψλ έξγσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 2
νπ

 Παλειιήληνπ ζπκπνζίνπ ηεο 

Παλειιήληαο Έλσζεο Δθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ (ΠΔΔΠΟΘΔ). 

πλαληήζεηο κε αλζξψπνπο ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ. 

 Έθδνζε ειεθηξνληθήο εθεκεξίδαο. 

 Οξγάλσζε νκηιίαο θαη ζπδήηεζε κε εξγαδνκέλνπο, γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο 

ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ. 

 

Γξάζεηο εθηφο ζρνιείνπ 

 πιινγή πιηθνχ γηα αλαθχθισζε απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπκκεηνρή  

ζηελ αλαθχθισζε ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ πνπ νξγάλσζε ν ξαδηνζηαζκφο 

ΚΑΗ ζηελ πφιε καο.  

 Σν ζρνιείν ζπκκεηείρε ζε πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο κε ηελ 

επσλπκία «Σπιίζζηα» πνπ νξγάλσζε ν Γήκνο Μαιεβηδίνπ, φπσο θαη  ζε 

πεξηβαιινληηθά, αζιεηηθά θαη πνιηηηζηηθά δξψκελα ηνπ δήκνπ. Οη καζεηέο 

ζπλεξγάζηεθαλ κε καζεηέο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

 πλάληεζε κε ηνλ θ. Μφζρν, ζπλήγνξν γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ καδί κε 

κηα  νκάδα καζεηψλ ηνπ 2
νπ

 Γπκλαζίνπ Ζξαθιείνπ.  

 Θεαηξηθή παξάζηαζε «Σν αζρεκφπαπν» ζε δηαζθεπή ησλ καζεηψλ.  

 Γεκηνπξγία εζεινληηθήο νκάδαο θαη ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα «Πφιηο 

Ακθηηξχσλ» πνπ νξγάλσζε ν Γήκνο Ζξαθιείνπ. Σν πξφγξακκα « Πφιηο 

Ακθηηξχσλ» ή  ‘‘Host Town’’ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  απφ ηηο 20 έσο ηηο 24 

Ηνπλίνπ 2011, ήηαλ  αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Παγθνζκίσλ Αγψλσλ Special 

Olympics ΑΘΖΝΑ 2011 

 πκκεηνρή ζε δελδξνθχηεπζε ζην δάζνο ηεο Κέξεο θαη ζπκκεηνρή 

θαζεγεηψλ ζηνλ θαζαξηζκφ ηεο παξαιίαο ηνπ Λίλην πνπ νξγάλσζε ν 

ξαδηνζηαζκφο ΚΑΗ  



 

 

 Παξαθνινχζεζε ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο «Ενξκπά κάζε κε λα ρνξεχσ» ζε 

ζθελνζεζία ηνπ Μάλνπ Μαληά ζηελ αίζνπζα ηέρλεο ΚΡΖΣΔΛΔΗΟ ηεο 

Θεαηξηθήο θελήο Ζξαθιείνπ. 

 πκκεηνρή ζηελ ππνδνρή ηεο θιφγαο ηεο ειπίδαο ησλ Παγθφζκησλ Αγψλσλ 

Special Olympics, ζηηο πξνπνλήζεηο ησλ αζιεηψλ θαη ζηελ ηειεηή ππνδνρήο 

ησλ αζιεηψλ ησλ  Special Olympics ζην Παγθξήηην ηάδην Ζξαθιείνπ. 

 πκκεηνρή ζε ελεκέξσζε απφ ην Δζληθφ Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΚΔΠ) ζηελ Πιαηεία Διεπζεξίαο. 

 πκκεηνρή ζην Φεζηηβάι Γεξκαλφθσλνπ θηλεκαηνγξάθνπ. 

   Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο  

 ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο  

Ηεξάπεηξαο θαη  Ρνχβα  

 ην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην Δηδηθήο Αγσγήο κε ζπκκεηνρή ζε εξγαζηεξηαθέο 

αζθήζεηο ησλ καζεηψλ. 

 πκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ 

πκκεηνρή νκάδαο καζεηψλ ζηνλ κνλνήκεξν δηαγσληζκφο πνπ  

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην σκαηείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Νέσλ  European 

Creativty & Innovation Challenge –leonardo da vinci ζηελ Αζήλα. Οκάδα 

καζεηψλ ζηελ νπνία ζπκκεηείρε καζήηξηα ηνπ ζρνιείνπ, θαηέιαβε ηελ 3
ε
 

παλειιήληα ζέζε ζην δηαγσληζκφ θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

  Γξάζεηο πξνβνιήο θαη δηάρπζεο απνηειεζκάησλ   

 πκκεηνρή ζε ελεκεξσηηθή εθπνκπή ηνπ ηνπηθνχ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ  TV 

Creta, κε ζέκα  ηε ζπκκεηνρή καο ζηηο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ, «Πφιηο 

Ακθηηξχσλ»  θαη  ηνλ εζεινληηζκφ. 

 πλεληεχμεηο: α) ζηνλ ηνπηθφ ηειενπηηθφ ζηαζκφ  TV Creta, γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ καο  θαη ηε βξάβεπζε καζήηξηαο ζηνλ δηαγσληζκφ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ σκαηείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Νέσλ θαη β) ζηνλ 

ηνπηθφ ηειενπηηθφ ζηαζκφο TV Creta, γηα ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

παξαζθεπήο ζαπνπληνχ απφ ηελ πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ καο. 

 

σνεργαζίες με θορείς   

 Σν ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ Παλειιήληα  

Οκνζπνλδία πιιφγσλ Γνλέσλ Παηδηψλ κε Γπζιεμία θαη Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

 Σν Γξαθείν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη κεηά (ην 2
ν
 ρξφλν) κε ην 

Γξαθείν ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Ζξαθιείνπ 

 Σα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο  Ηεξάπεηξαο θαη Ρνχβα 

 Σν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην Δηδηθήο Αγσγήο, ην 2
ν
 Γπκλάζην Ζξαθιείνπ θαη ην 

Γπκλάζην Αιηθαξλαζζνχ 

 Σελ Παλειιήληα Έλσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ  Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε, Παξάξηεκα Κξήηεο (Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ) θαη ηελ Παλειιήληα Έλσζε 

Δθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ 

 Σν Δζληθφ Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ην σκαηείν 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Νέσλ  European Creativty & Innovation Challenge 

 Σν πλήγνξν ηνπ Παηδηνχ, ην Βεληδέιεην Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ 

 Σνλ Γήκν Ζξαθιείνπ, ηνλ Γήκν Μαιεβηδίνπ 



 

 

 Σνλ ηειενπηηθφο ζηαζκφο TV Greta θαη ηνλ ξαδηνζηαζκφ ΚΑΗ θαη ηε 

Θεαηξηθή θελή Ζξαθιείνπ 

 Δπαγγεικαηίεο θαη ηδηψηεο ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ  ΤΕΖΣΖΖ 
     Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζρνιείνπ  ζην 

«Γηαγσληζκφ Αεηθφξνπ ρνιείνπ» πξαγκαηνπνηήζεθε κηθξή έξεπλα κε 

εξσηεκαηνιφγηα ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Γηα ηελ θαιχηεξε αληηθεηκεληθφηεηα 

ησλ απνηειεζκάησλ, ηα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζε 100 καζεηέο/ηξηεο ηεο Α΄ 

ηάμεο θαη 100 καζεηέο/ηξηεο ηεο Β΄ ηάμεο. Οη καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο θνηηνχλ γηα 

πξψηε ρξνληά ζην ζρνιείν καο θαη ην ζρνιείν ζπκκεηέρεη γηα δεχηεξε θνξά ζην 

δηαγσληζκφ. Οη καζεηέο/ηξηεο ηεο Β΄ ηάμεο είλαη γηα δεχηεξε ρξνληά ζην ζρνιείν θαη 

ην ζρνιείν ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ηηο δχν ρξνληέο ηνπ δηαγσληζκνχ (2010-

2011  θαη 2011-2012). πκκεηείραλ 98 αγφξηα θαη 102 θνξίηζηα θαη 50 εθπαηδεπηηθνί 

ηνπ ζρνιείνπ. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ  ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1: 

      

                                                                                   ΜΑΘΖΣΔ  ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ  

                                                                                         (Θεηηθέο απαληήζεηο) 

Αλαθπθιψλεηε ραξηί; 60%  98%  

Αλαθπθιψλεηε κπαηαξίεο; 44%  96%  

Μεηψλεηε ηελ θαηαλάισζε λεξνχ; 67%  96%  

Μεηψλεηε ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο; 71%  100% 

Υξεζηκνπνηείηε Μ.Μ.Μ, πνδήιαην, πεξπάηεκα; 60%  72%  

Πίνακας 1: Δξσηήζεηο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο 

Με ηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη καζεηέο, αλέπηπμαλ ην πλεχκα ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο νκαδηθφηεηαο. Απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη ε 

απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ζε θάζε δξάζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζρνιείνπ ζην βξαβείν Αεηθφξνπ ρνιείνπ. Άιιαμαλ ηξφπνπο 

ζπκπεξηθνξάο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη πηνζέηεζαλ λέεο ζηάζεηο θαη αμίεο. Έκαζαλ 

πψο λα αλαθπθιψλνπλ θαη λα επαλαρξεζηκνπνηνχλ ηα πιηθά,  αιιά θαη πψο λα 

εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα. χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζην 

αξρείν ηνπ ζρνιείνπ, δηαπηζηψζεθε κείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (ειεθηξηθνχ θαη 

πεηξειαίνπ). Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαγξαθήο ησλ δεηθηψλ ζην βξαβείν 

αεηθφξνπ ζρνιείνπ, ε ηηκή ηνπ δείθηε θαηαλάισζεο ραξηηνχ ήηαλ κεησκέλε. 

 

Οη καζεηέο είραλ κηα κνλαδηθή εκπεηξία λα βηψζνπλ ηνλ εζεινληηζκφ θαη ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα θαηά ηελ ζπλεξγαζία πνπ είραλ κε ηνπο καζεηέο ηνπ ΔΠΑΛ Δηδηθήο 

Αγσγήο, γηαηί φπσο είπαλ θαη νη ίδηνη, «εθείλεο ηηο ψξεο έλησζαλ νη ίδηνη λα είλαη 

δηαθνξεηηθνί». Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο αλέθεξαλ κεηαμχ 

άιισλ: «Ζ αλζξψπηλε αμία είλαη πάλσ απφ ηελ δπζαξέζθεηα, ην κίζνο, ηελ δήιεηα θαη 

έξγν φισλ πξέπεη λα είλαη ε έλσζε ησλ αλζξψπσλ. Έξγν καο επίζεο  πξέπεη λα είλαη 

ε πίζηε, ε ειπίδα, ε θηιαλζξσπία πνπ νξίδνληαη απφ ηελ αγάπε. Μηα αγάπε 

αληδηνηειή ρσξίο πξνζκνλή αληαιιάγκαηνο. Δζεινληηθή πξνζθνξά. Μφλν έηζη ν 

θφζκνο καο ζα γίλεη πην αλζξψπηλνο θαη ν άλζξσπνο πην θφζκηνο». Ζ πξνβνιή 

ηαηληψλ γηα ηελ δηαθνξεηηθφηεηα, πξνθάιεζε ζπγθίλεζε θαη αιιεινζπγθξνπφκελα 

ζπλαηζζήκαηα ζηνπο καζεηέο. Δπίζεο φηαλ ζπκκεηείραλ ζηηο δξάζεηο ηνπ δήκνπ κε 

ηε δεκηνπξγία εζεινληηθήο νκάδαο εμέθξαζαλ δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα πνπ  



 

 

πξνζέγγηζαλ απφ θνληά ηελ ηδέα ηνπ εζεινληηζκνχ, ηνλ ζξίακβν ηεο ζέιεζεο θαη ηελ 

δχλακε ηεο πξνζπάζεηαο, πνπ είλαη νη βαζηθέο αξρέο ησλ Αγψλσλ. 

 ηνλ Πίλαθα 2 θαίλεηαη επίζεο ε ζεηηθή ζηάζε πνπ αλάπηπμαλ νη καζεηέο πξνο ην 

ζρνιείν θαη ε ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

 

ΔΡΩΣΖΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ   ΘΔΣΗΚΔ 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

Πηζηεχεηο  φηη σθειήζεθεο  απφ ηελ ζπκκεηνρή ζνπ ζε ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα; 

64% 

Απφ ηε ζπκκεηνρή ζνπ ζε πξνγξάκκαηα ή δξάζεηο βειηηψζεθε ε 

ζρέζε επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπο; 

59% 

Απφ ηε ζπκκεηνρή ζνπ ζε πξνγξάκκαηα απέθηεζεο γλψζεηο; 50% 

Απφ ηε ζπκκεηνρή ζνπ ζε πξνγξάκκαηα απέθηεζεο δεμηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο; 

50% 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζην δηαγσληζκφ Αεηθφξνπ ρνιείνπ, 

αθχπληζε ηελ πεξηβαιινληηθή ζνπ ζπλείδεζε; 

61% 

Θα ήζειεο λα ζπκκεηάζρεηο  μαλά ζε πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ; 

 

71% 

Αλ ζνπ δνζεί ε επθαηξία ζα ζπκκεηάζρεηο ζε εζεινληηθέο νκάδεο  84% 

Ζ ζπκκεηνρή ζνπ ζε εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θαη ζε δξάζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ, ελίζρπζε ζεηηθά ηηο ζρέζεηο ζνπ κε ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ ζε ζέκαηα εκπηζηνζχλεο θαη ππεπζπλφηεηαο; 

 

67% 

Πίνακας 2: Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο  ζηνπο καζεηέο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ηηο δξάζεηο ηνπ 
ζρνιείνπ 

Καηά ηελ  ζπλεξγαζία κε ην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην Δηδηθήο Αγσγήο, νη καζεηέο 

ησλ δχν ζρνιείσλ ζπλεξγάζηεθαλ θαη επηθνηλψλεζαλ άκεζα. Απηφ πνπ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί, είλαη ην ζρφιην κηαο καζήηξηαο φηη: «πξηλ κάζσ γηα ηελ δηαλνεηηθή 

αλαπεξία θαη πξηλ γλσξίζσ ηα παηδηά κε απηή ηελ ηδηαηηεξφηεηα, έλησζα έλαλ θφβν 

γη’απηνχο ηνπο αλζξψπνπο (θφβν γηα ην άγλσζην) ελψ ηψξα ηνπο θαηαιαβαίλσ θαη 

ηνπο ζέβνκαη». Οη καζεηέο επίζεο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπηθνχο θνξείο θαη έκαζαλ λα 

παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ζπκκεηνρή φισλ. Σα ζρφιηα ησλ γνλέσλ 

επίζεο ήηαλ ζεηηθά φζνλ αθνξά ηελ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζηηο δξάζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη γηα ηελ επθαηξία πνπ είραλ λα κάζνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηνλ εζεινληηζκφ, ηελ παξάδνζε, ηελ ηζφηεηα, ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα,  ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

ηνλ Πίλαθα 3 δηαπηζηψλεηαη ε ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα πξνσζνχλ ηε δηαζεκαηηθφηεηα ζηα καζήκαηά ηνπο. 

Δπίζεο πηζηεχνπλ πσο νη καζεηέο ηνπο βειηίσζαλ ηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία θαη 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ζην ζρνιείν κεηψζεθε ε παξαβαηηθφηεηα.  Απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζην δηαγσληζκφ Αεηθφξνπ ρνιείνπ, εθηφο ησλ παξαπάλσ, 

ην ζρνιείν θέξδηζε θαη ηελ δεχηεξε Παλειιήληα ζέζε ζηελ θαηεγνξία Γπκλάζηα 

Λχθεηα. 

 

 



 

 

ΔΡΩΣΖΔ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ  ΘΔΣΗΚΔ 

ΑΠΑΝΣΖ

ΔΗ Πηζηεχεηε φηη σθειήζεθαλ νη καζεηέο απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πξνγξάκκαηα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ; 

98%  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ  ζε ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, πηζηεχεηε φηη 

σθέιεζε  ην επίπεδν επηθνηλσλίαο  κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο; 

100%  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε ζρνιηθά πξνγξάκκαηα πηζηεχεηε φηη 

βειηίσζε ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο; 

 

98%  

Με ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ, πηζηεχεηε φηη  

εληζρχζεθε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ηνπο ζηηο δξάζεηο; 

100%  

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζην βξαβείν Αεηθφξνπ ρνιείνπ, πηζηεχεηε 

φηη αθχπληζε ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ ζαο; 

100%  

Πηζηεχεηε φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζην βξαβείν Αεηθφξνπ 

ρνιείνπ, βειηίσζε ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ;  

86%  

ην κάζεκά ζαο ελζσκαηψζαηε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Αεηθνξία; 

 

 

84%  

Θεσξείηε φηη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

κεηψλεη ηελ παξαβαηηθφηεηα;  

98%  

 

Πίνακας 3: Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο   πξνο ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ηηο δξάζεηο. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΠΡΟΣΑΔΗ 
     Οη δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ηνπ ζρνιείνπ 

ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ην βξαβείν Αεηθφξνπ ρνιείνπ, πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ ησλ  Πξνγξακκάησλ ησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Ζ ελεξγφο 

ζπκκεηνρή θαη ε ζπλεξγαζία καζεηψλ, θαζεγεηψλ, γνλέσλ δηακφξθσζε  ζεηηθφ 

θιίκα, πξνο φθεινο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ καζεηψλ.  Με ηε 

ζπκκεηνρηθή  δηαδηθαζία, βειηηψζεθαλ νη ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο θαη αλαπηχρζεθε ε ζρέζε εκπηζηνζχλεο. Βειηηψζεθε  ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ θαη εληζρχζεθε ε δηαζεκαηηθφηεηα ζηα ζρνιηθά καζήκαηα. 

Σαπηφρξνλα νη καζεηέο δηεξεχλεζαλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ καζεκάησλ, πέξαλ 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

     πκπεξαζκαηηθά δηαπηζηψζεθε ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ε 

πξνζπάζεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηα ζέκαηα πνπ επεμεξγάζηεθαλ. 

Έηζη κεηψζεθαλ  ηα απνξξίκκαηα,  εμνηθνλνκήζεθε  λεξφ  θαη ελέξγεηα θαη γεληθά 

κεηψζεθε ην νηθνινγηθφ απνηχπσκα ηνπ ζρνιείνπ. ηε ζρνιηθή απιή δηακνξθψζεθε 

ρψξνο πξαζίλνπ κε πνιιέο ιεηηνπξγηθέο θαη αηζζεηηθέο  παξεκβάζεηο  θαη  

πξαγκαηνπνηήζεθε δηακφξθσζε φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ. Αλαπηχρζεθε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ 

ηζφηεηα, θαη ηελ θηψρεηα ηφζν ζε ηνπηθφ επίπεδν φζν θαη ζε παγθφζκην. Δληζρχζεθε 

ε  πξνζσπηθφηεηα θαη ε απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο. Οη καζεηέο έκαζαλ λα αγσλίδνληαη θαη λα δηεθδηθνχλ  κέζα απφ 

ηελ γλψζε, αλέπηπμαλ ηελ  ηθαλφηεηα  εγεζίαο θαη ην πλεχκα αληαγσληζηηθφηεηαο. 



 

 

Απέθηεζαλ δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο ηνπ έξγνπ ηνπο. Έκαζαλ λα 

αλαδεηνχλ, λα αμηνινγνχλ θαη λα ηαμηλνκνχλ ηελ πιεξνθνξία. Ζ ζεηηθή ζηάζε πνπ 

αλέπηπμαλ νη καζεηέο πξνο ην ζρνιείν, ιεηηνχξγεζε  εληζρπηηθά, έηζη,  ψζηε λα 

ζπκβάιεη ζηελ εθκεδέληζε ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο. Αλέπηπμαλ πλεχκα αιιειεγγχεο, 

εζεινληηζκνχ θαη νκαδηθφηεηαο κε δηάζεζε λα ζέβνληαη θαη λα απνδέρνληαη ην 

δηαθνξεηηθφ.  

 

     Υξεηάδεηαη αθφκε πνιιά λα γίλνπλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ «πξαγκαηηθνχ» 

Αεηθφξνπ ρνιείνπ. Με παξέκβαζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κε λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε ή θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα ζηα ζρνιεία σο θαιή πξαθηηθή γηα ηνπο καζεηέο. Δπίζεο δηαπηζηψλεηαη 

φηη πξέπεη λα ππάξρεη πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε-πιεξνθφξεζε γηα ην βξαβείν θαη 

ελζάξξπλζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ζρνιείσλ. Ο ζεζκφο ηνπ βξαβείνπ «Αεηθφξνπ 

ρνιείνπ» ρξεηάδεηαη λα ζπλερηζηεί θαη λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ  θαη πνπ εκκέζσο ζηεξίδνπλ ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε.  
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