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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου

1. Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Υπόψη Υπευθύνων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης &
Σχολικών Δραστηριοτήτων)
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ &
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της πρωτοβουλίας Σήμα Αειφόρου Σχολείου της ΜΚΟ Αειφόρουμ και της Έδρας Unesco ΤΠΕ
στην εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Απαντώντας στο υπ’ αρ. πρωτ. 120647/Δ2/14-7-2017 εισερχόμενο έγγραφό σας, και έχοντας υπόψη
την υπ’ αρ. πρωτ. 7367/31-10-2017 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ.
44/30-10-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η πρωτοβουλία «Σήμα Αειφόρου
Σχολείου» η οποία συντονίζεται από την ΜΚΟ Αειφόρουμ και την Έδρα της Unesco ΤΠΕ στην εκπαίδευση για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς είναι συμβατή με τις παιδαγωγικές απαιτήσεις και τους γενικούς στόχους
Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο πεδίο. Ως εκ τούτου, εγκρίνεται η συνέχιση της
εφαρμογής της σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2017-18.
Ωστόσο, απαραίτητες συνθήκες θεωρούνται οι εξής:
1)

Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας στο «Σήμα του Αειφόρου Σχολείου» είναι προαιρετική,

πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (Π.Δ. 79/2017, Υ.Α.
33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/ 6-3-2017) και αφορά το τρέχον σχολικό έτος 2017-18.
2) Οι διαδικασίες-μεθοδολογία εφαρμογής του, που κάθε φορά θα ακολουθηθούν οφείλουν να είναι
σύμφωνες με τις γενικές παιδαγωγικές προϋποθέσεις, ανάγκες και δυνατότητες της εκάστοτε βαθμίδας αλλά
και της εκάστοτε ιδιαίτερης ομάδας μαθητών/-τριών.

3)Η διεξαγωγή του από τον/την εκπαιδευτικό να ενταχθεί στο πλαίσιο των προαιρετικών Προγραμμάτων
Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων), σύμφωνα
με τα όσα ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται κάθε έτος από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Παιδείας.
4) Η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να πραγματοποιηθεί εκτός του διδακτικού τους ωραρίου, με τη
συνεργασία των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5) Να μην χρησιμοποιηθεί η εν λόγω πρωτοβουλία για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό και να μην υπάρχει
καμία οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών, των μαθητών/-τριών ή των σχολικών μονάδων που θα
συμμετέχουν.
6) Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υλικού που χρησιμοποιείται
στην εν λόγω πρωτοβουλία δεν θα χρησιμοποιηθεί για μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της
συγκεκριμένης έγκρισης.
7) Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του, μετά και την λήξη της τρέχουσας περιόδου (σχολικό
έτος 2017-18) να αποσταλεί στο Ι.Ε.Π. (βιβλιοθήκη) ώστε να είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου».
Η πρωτοβουλία αφορά την πιστοποίηση των σχολείων με το «Σήμα Αειφόρου Σχολείου» από την
Έδρα UNESCO του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και
την ΜΚΟ Αειφόρουμ, σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO.
Το σχολείο που εκπληρώνει τους Δείκτες Αειφόρου Σχολείου και στα τρία πεδία (Παιδαγωγικό,
Κοινωνικό/Οργανωσιακό και Περιβαλλοντικό) πιστοποιείται με το Σήμα Αειφόρου Σχολείου και του
χορηγείται σχετική βεβαίωση και σημαία με το Σήμα Αειφόρου Σχολείου.
Η διαδικασία πιστοποίησης ενός σχολείου έχει ως εξής:
α. Το σχολείο που επιθυμεί να πιστοποιηθεί υποβάλλει αίτηση συμπληρώνοντας ηλεκτρονική
φόρμα στην ιστοσελίδα www.aeiforum.eu
β. Στη συνέχεια κατεβάζει (download) τους Δείκτες Αειφόρου Σχολείου και τα υποδείγματα Σχέδιο
Αειφόρου Διαχείρισης, Σχολικό Πρόγραμμα Δράσης και Ημερολόγιο Αειφόρου Σχολείου
γ. Ξεκινά τις διαδικασίες αναδιοργάνωσης της σχολικής ζωής σύμφωνα με τους Δείκτες, όπως
προτείνουν το Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης και το Σχολικό Πρόγραμμα Δράσης
δ. Όταν το σχολείο θεωρεί ότι έχει ανταποκριθεί στις δράσεις που περιγράφουν ή υπονοούν οι
Δείκτες Αειφόρου Σχολείου, ζητά να ξεκινήσει η διαδικασία της πιστοποίησης. Για το σκοπό αυτό
υποβάλλει αναφορές σε προτυπωμένα ερωτηματολόγια στα οποία αντιστοιχίζει αναρτήσεις στην
ιστοσελίδα του σχολείου, ώστε να τεκμηριωθούν οι αναφερόμενες δράσεις
ε. Τα μέλη της ομάδας Αειφόρου Σχολείου ελέγχουν την ακρίβεια των υποβαλλομένων στοιχείων,
διασταυρώνοντάς τα με τα δημοσιεύματα στην ιστοσελίδα του σχολείου. Μπορούν να ζητήσουν
συμπληρωματικά στοιχεία των δράσεων και αν πράγματι πληρούνται τα κριτήρια των Δεικτών

Αειφόρου Σχολείου, το σχολείο πιστοποιείται με το Σήμα Αειφόρου Σχολείου. Προς τούτο λαμβάνει
βεβαίωση, συνοδευόμενη από τη σημαία του Αειφόρου Σχολείου.
Διευκρινίζεται ότι:
α. Η πιστοποίηση ισχύει για 3 χρόνια και μετά το σχολείο μπορεί να ξαναζητήσει πιστοποίηση, η
οποία γίνεται με την ίδια διαδικασία
β. Τα σχολεία δεν αναλαμβάνουν καμία νομική ή οικονομική υποχρέωση ή δέσμευση
γ. Οι συνεργαζόμενοι φορείς δεν αποστέλλουν διαφημιστικό υλικό στα σχολεία
δ. Οποιαδήποτε στιγμή το σχολείο έχει την ευχέρεια να διακόψει κάθε ενέργεια ή συνεργασία για το
αειφόρο σχολείο
ε. Κανένα μέλος των συνεργαζόμενων φορέων δεν επισκέπτεται τα συμμετέχοντα σχολεία για
έλεγχο ή αξιολόγηση
Για κάθε πληροφορία και υποστήριξη τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα μπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα www.aeiforum.eu ή να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους στην ηλεκτρονική διεύθυνση
aeiforo@gmail.com

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εσωτερική διανομή
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα
-Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
-Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα Δ’ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
-Δ/νση Σπουδών Π.Ε., Τμήμα Γ’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής
-Δ/νση Ε.Ε., Τμήμα Β’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής

