
Σελίδα 1 από 2 

Αριθμ. Πρωτ.: 5761 

Τις Δ/νσεις των δημοτικών σχολείων 
και νηπιαγωγείων του νομού μας 

Έδρες τους 
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ΘΕΜΑ: Ενημερωτική συνάντηση εκπαιδευτικών με θέμα «το Αειφόρο Σχολείο» 
ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 84832/Γ7/14-07-2010 έγγραφο του Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ 

 
Σας ενημερώνουμε ότι οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσε-

ων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του νομού μας, σε συνεργασία με τη Μ.Κυ.Ο. «Ελληνι-

κή Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» διοργανώνουν δίωρη ενημερωτική συνά-
ντηση εκπαιδευτικών με θέμα:  

«ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ». 

Η συνάντηση θα γίνει την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010, ώρα έναρξης 5.00 μ.μ., 

στο αμφιθέατρο του 5ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης (Πρώην Πολυκλαδικό), Ηπεί-

ρου 2. 

Τις εισηγήσεις και το συντονισμό θα αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί: 

Παύλος Κοσμίδης, Υπ. Αγωγής Υγείας Β/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής, δρ Επιστημών 

της Αγωγής 

Γιάννης Οργανόπουλος, Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας 

Γιώργος Περδίκης, Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Β/θμιας Εκπ/σης Πιερίας 

Στόχος είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την έννοια του «αειφόρου σχολεί-

ου» και η πληροφόρηση για την πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας, «Βραβείο Αει-

φόρου Σχολείου».  

Το «αειφόρο σχολείο», μια ιδέα για την οργάνωση της σχολικής ζωής που κερδίζει 

έδαφος διεθνώς, σηματοδοτεί μια συνολική στροφή προς ένα σχολείο περισσότερο φι-

λικό στο περιβάλλον στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Προωθεί «αειφορικές» συμπεριφορές και διαχείριση που δεν υπονομεύει το μέλλον στη 

διοίκηση, στη διδακτική διαδικασία, στη διαχείριση των κτηρίων, στις μετακινήσεις από 
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και προς το σχολείο, στις σχέσεις του σχολείου με τη σχολική κοινότητα, στον τρόπο 

που καταναλώνεται η ενέργεια, το χαρτί, το νερό, τα είδη διατροφής κ.ά. 

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, επιθυμώντας να συνεισφέρει 

στη δημιουργία κινήτρων προς τα σχολεία ώστε να γίνουν περισσότερο «αειφόρα» έχει 

προκηρύξει για τη φετινή χρονιά το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου», μια πρωτοβουλία, η 

οποία, σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό έγγραφο, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουρ-

γείου Παιδείας. 

Η συνάντηση απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα σε όσους 

συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμμετοχή 

Διευθυντών/ντριών, Υποδιευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων των σχολικών μας μο-

νάδων (δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων), διότι η ιδέα του «αειφόρου σχολείου» 

δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την πρόθυμη και ενεργό συμμετοχή τους.  

Παρακαλούμε να ενημερωθούν για την παραπάνω διοργάνωση όλοι οι εκπαιδευτι-

κοί. 
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