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ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (1/4)
• Οι όροι «αειφορία» και «αειφόρος ανάπτυξη»
χρησιμοποιούνται συχνά στην αρθρογραφία του
έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, σε ανακοινώσεις
επιστημονικών ενώσεων, περιβαλλοντικών
οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων, επιχειρήσεων
κ.α

• Ο όρος της αειφορίας εμφανίστηκε για πρώτη φορά
στη γερμανόφωνη δασική βιβλιογραφία στις αρχές
του 18ου αιώνα (ντάφης, 1994) και καθιερώθηκε
έναν αιώνα αργότερα σχετιζόμενος με τη διαχείριση
των δασών.



ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (2/4)

• Στην ελλάδα, η διάδοση του όρου αειφορία άρχισε
στη δεκαετία του '70, οπότε άρχισε η ανάπτυξη της
οικολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος
ως διακριτών ενοτήτων στα πανεπιστήμια,
ταυτόχρονα με την ανάπτυξη ενδιαφέροντος απόταυτόχρονα με την ανάπτυξη ενδιαφέροντος από
διάφορες κοινωνικές ομάδες σχετικά με την
περιβαλλοντική υποβάθμιση.



ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (3/4)

• Η ίδια έννοια χρησιμοποιήθηκε από το περιοδικό
«the ecologist» τον ιανουάριο του 1972, σε άρθρο
με τίτλο «A blueprint for survival», στην πρώτη
παγκόσμια διάσκεψη των ηνωμένων εθνών για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον, που έγινε στηάνθρωπο και το περιβάλλον, που έγινε στη
Στοκχόλμη το ίδιο έτος (basiago, 1995). Έως το
1996 είχαν διατυπωθεί τουλάχιστον 300 ορισμοί για
την αειφορία και την ΑΑ, με τον αριθμό αυτόν να
αυξάνεται συνεχώς (Dobson, 1996).



ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (4/4)

• Η ΑΑ προκύπτει από τη μετάφραση του όρου
“sustainable development”, τον οποίο κάποιοι
μεταφράζουν και ως «βιώσιμη ανάπτυξη»
(Παπαδημητρίου, 1998), «αειφορική ανάπτυξη»
(Γεωργόπουλος, 2004), «αξιοβίωτη ανάπτυξη»(Γεωργόπουλος, 2004), «αξιοβίωτη ανάπτυξη»
(Ρόκκος, 2001) κ.Ά. Οι όροι «βιωσιμότητα» και
«βιώσιμη ανάπτυξη» χρησιμοποιούνται
περισσότερο και από τους Καλαϊτζίδη & Ουζούνη
(2000).



ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

• Το αειφόρο σχολείο είναι ένα σχολείο χαρούμενο,
ήρεμο, ασφαλές, προοδευτικό, ένα σχολείο στο
οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες χαίρονται να
φοιτούν, ένα σχολείο που δίνει τη δυνατότητα στα
παιδιά να αναπτύξουν τα ταλέντα, τις ικανότητέςπαιδιά να αναπτύξουν τα ταλέντα, τις ικανότητές
τους και την κριτική σκέψη, ένα σχολείο που δίνει
χρόνο για αναστοχασμό, που δείχνει κατανόηση και
αγάπη για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την
επίδοσή τους στα μαθήματα, ένα σχολείο εργαστήρι
της ζωής και της χαράς.



ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
• Το «αειφόρο σχολείο» είναι ένα εφικτό όραμα, μια εφικτή

ουτοπία. Η βασική ιδέα του «αειφόρου σχολείου», είναι η
ενσωμάτωση της ιδέας και των αξιών της αειφορίας σε κάθε
πλευρά της ζωής του, δηλαδή στη διοίκηση, στη μαθησιακή
διαδικασία, στη διαχείριση των κτηρίων, στις μετακινήσεις
από και προς το σχολείο, στις σχέσεις του σχολείου με τη
σχολική και την ευρύτερη τοπική κοινότητα. Μπορούμε να
από και προς το σχολείο, στις σχέσεις του σχολείου με τη
σχολική και την ευρύτερη τοπική κοινότητα. Μπορούμε να
κατατάξουμε τα χαρακτηριστικά του αειφόρου σχολείου σε
τρεις γενικές κατηγορίες ή σε τρεις αλληλοσυνδεόμενους και
αλληλεξαρτώμενους τομείς:

• Α. ΤΟΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ
• Β. ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΌ
• Γ. ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌ



ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΉς ΑΕΙΦΟΡΊΑς
• Υπάρχουν κριτήρια τα οποία προσδιορίζουν «το
βαθμό αειφορίας» ενός σχολείου; υπάρχουν
«δείκτες» που υποδεικνύουν την επιτυχία μιας
πολιτικής στο σχολείο που ενδιαφέρεται για τηνπολιτικής στο σχολείο που ενδιαφέρεται για την
αειφορία;

• Ασφαλώς και υπάρχουν τέτοια κριτήρια, τα οποία
είναι είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ (1/4)

• Το αειφόρο σχολείο είναι το μέλλον του σχολείου
συνολικά. Είναι ένα αύταρκες, φιλικό,
αυτοκατευθυνόμενο, δημοκρατικό και βαθιά
φιλοπεριβαλλοντικό σχολείο το οποίο μπορεί να
επιτύχει:επιτύχει:
• Μείωση του οικολογικού αποτυπώματος
• Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (εξοικονόμηση
πόρων και χρημάτων)



ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ (2/4)

• Μείωση της κατανάλωσης χαρτιού (εξοικονόμηση
πόρων και χρημάτων)
• Μείωση της κατανάλωσης νερού (εξοικονόμηση
πόρων και χρημάτων)
• Βελτίωση της λειτουργίας του ως οργανισμού• Βελτίωση της λειτουργίας του ως οργανισμού
μάθησης
• Βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω της
υιοθέτησης μαθητοκεντρικών διδακτικών μεθόδων
και προσεγγίσεων.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΕΙΦΌΡΟΥ
ΣΧΟΛΕΊΟΥ (3/4)

• Βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου των
εκπαιδευτικών μέσω της ενδοσχολικής
συνεργασίας και επιμόρφωσης.
• Ενδυνάμωση των σχέσεων του σχολείου με την
τοπική κοινωνία και τους θεσμοθετημένους φορείςτοπική κοινωνία και τους θεσμοθετημένους φορείς
της κοινωνίας
• Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στα
σχολεία σχετικά με την μείωση του οικολογικού
αποτυπώματος.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΕΙΦΌΡΟΥ
ΣΧΟΛΕΊΟΥ (4/4)

• Βελτίωση της λειτουργικότητας των σχολικών
κτηρίων μέσω αλληλεπίδρασης με την τοπική
κοινωνία και της υιοθέτησης φιλικών προς το
περιβάλλον τεχνολογιών.
• Βελτίωση της εικόνας και της αυτοεικόνας των
ελληνικών σχολείων.ελληνικών σχολείων.
• Συμβολή των σχολείων στην επίτευξη του εθνικού
στόχου, της οικο-ανάπτυξης.
• «Δημιουργία» ευαισθητοποιημένων,
ενημερωμένων, δραστήριων, πληροφορημένων,
υπεύθυνων και ενεργών μαθητών-πολιτών.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ (1/2)

• Εργασιακό περιβάλλον
• Ασφάλεια και εργασία.
• Στοιχεία ηλεκτρολογίας β επαλ.
• Κεφάλαιο 7 κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα• Κεφάλαιο 7 κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα
• Αρχιτεκτονικό σχέδιο Β ΕΠΑΛ
• 5.2 μόνωση
• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Β ΕΠΑΛ
• 4 μηχανισμοί ελέγχου, διακοπής και προστασίας
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ (2/2)

• Κτηριακά έργα Β ΕΠΑΛ

• Κεφάλαιο 12- Νέες Τεχνικές- Τοιχοπετασματα-
Ηλιακή Ενέργεια

• Τεχνολογία δομικών υλικών Β ΕΠΑΛ• Τεχνολογία δομικών υλικών Β ΕΠΑΛ

• 16 μονωτικά

• Ηλεκτρικές μηχανές Β ΕΠΑΛ

• Ενότητα 5.4 έλεγχος και μετρήσεις, συντήρηση,
βλάβες και επισκευή μονοφασικών κινητήρων.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

• Θερμομόνωση κτηρίων

• Πράσινες ταράστες

• Ανακύκλωση• Ανακύκλωση

• Αντικατάσταση λαμπτήρων

• Έλεγχος και αντικατάσταση εγκαταστάσεων 
θέρμανσης - ψύξης

• Διαμόρφωση αύλειου χώρου


