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Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

Συνεργασία Σχολείου – Κοινότητας στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης 

Εργαστήριο: Σχεδιασμός μιας συνεργασίας σχολείου-κοινότητας 
_____________________________________________________________________ 

 

Η βιωσιμότητα της σχολικής μονάδας 

 

A: Συμμετέχοντες 
 

� Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες/εταίροι; 
 

- Μαθητές 
- Σύλλογος γονέων 
- Σύλλογος Διδασκόντων  

- Δήμος 

- Πολιτιστικοί Σύλλογοι 

- Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 

- ΜΜΕ 

- Εκκλησία 

- Κρατικές Υπηρεσίες 

  

� Πού βρίσκονται; 
 

Στο σχολείο και στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα 

Παντού. 

 

� Πώς θα έρθουμε σε επαφή μαζί τους; 
 

Διαβούλευση της σχολικής κοινότητας – Προσωπική επαφή 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση μέσω διαδικτύου - ηλεκτρονικού τύπου 

Κοινωνική δικτύωση  

 

B: Κίνητρα και προσδοκίες  
 

• Ποιος είναι ο κοινός σκοπός; 
 

Να γίνει το σχολείο αυτόνομο ως προς τα λειτουργικά έξοδα.  

Το σχολείο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και την ανάπτυξή 

της, ώστε η βιωσιμότητά του να είναι αναντίρρητη. 

Αειφορία της σχολικής μονάδας 
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• Τι θα κερδίσει ο κάθε εταίρος από αυτήν τη συνεργασία; 
 

Μαθητές: ενεργοί πολίτες, αξίες όπως: κοινωνική δικαιοσύνη, πρωτοβουλίες, 

δεξιότητες 

Άλλος τρόπος μάθησης - ποιότητα εκπαίδευσης 

Εμπλοκή στη λήψη αποφάσεων και την αντιμετώπιση τοπικών ζητημάτων. 

 

Γονείς:  γονεϊική ικανοποίηση, ενεργοί πολίτες.  

Συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία και το περιεχόμενο. Προσέγγιση του σχολείου. 

Αλληλοτροφοδότηση μέσα από τη συνεργασία.  

 

Διδάσκοντες: ποιότητα εργασίας- ζωής, ικανοποίηση-βελτίωση εκπ.έργου, ενεργή 

συμμετοχή. 

 

Δήμος –υπηρεσίες και φορείς : οικονομικό και επικοινωνιακό και περιβαλλοντικό 

όφελος, κύρος 

 

Σχολείο: κύρος. Αναγνώριση της προσφοράς του. 

 

Τοπ. Αυτοδιοίκηση - Κοινωνία: Μελλοντική κοινωνία με εμπειρίες, γνώσεις και 

δεξιότητες. Έγκαιρη αντιμετώπιση αντιθέσεων. Μεγιστοποίηση του οικονομικού και 

μορφωτικού αποτελέσματος μέσα από τη συνέργεια των δράσεων. 

 

Τοπικοί φορείς – οικονομία: Μελλοντική στελέχωση με ικανά άτομα από την τοπική 

κοινωνία. Εμπλουτισμός του περιεχομένου της εκπ/σης με τοπικά θέματα. 
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Γ: Αποσαφήνιση ζητήματος  
 

• Ποια είναι τα επιμέρους θέματα/άξονες στα οποία αναλύεται το 

ζήτημα που πραγματεύεται η συνεργασία;  
 

 

• Κεντρικό θέμα: να καταστεί το σχολείο σημείο αναφοράς για τα μορφωτικά και 

πολιτιστικά θέματα. 

Επιμέρους τομείς: Υποδομές, εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση όλων των πόρων, 

διεκδίκηση.  

1. Ενεργειακή αναβάθμιση – εξοικονόμηση 

2. Ανακύκλωση 

3. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

4. Εθελοντική δράση  

1. Εναλλακτικές μορφές ενέργειας 

2. Εξασφάλιση υδάτινων πόρων 

3. Βιολογικός καθαρισμός 

4. Σχολικός κήπος 

5. Αξιοποίηση των υποδομών 

 

• Ποιοτικοί δείκτες της εκπαίδευσης, αξίες που προωθούνται. 

• Οργάνωση της σχολικής ζωής. 

• Υποστήριξη της αλλαγής στάσεων και συμπεριφορών σε τοπικό επίπεδο. Πρότυπο 

του ενεργού πολίτη. 

 

Δ: Αποσαφήνιση ρόλων 
 

• Ποιος θα συντονίζει συνολικά το project; 
 

Συντονιστική επιτροπή όλων των εμπλεκομένων 

 

• Ποιος θα συντονίσει το κάθε επιμέρους θέμα/άξονα; 
 

Θα συναποφασιστεί με τους εταίρους, ανάλογα με τη δράση. 

 

• Ποιος θα συνεισφέρει τι (γνώσεις, πόρους, υποδομές κλπ); 
 

Το σχολείο, οι επιστήμονες, χορηγοί, ευρωπαϊκά προγράμματα, χώροι / εξοπλισμός 

/Δήμος  

 

Εκπαιδευτικοί (γνώσεις, συντονισμός- εργασία…)   

Μαθητές (οργάνωση, δράση…) 

Γονείς ( στήριξη δράσης…) 

Τεχνικό – επιστημονικό προσωπικό 
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ΟΤΑ ( υποδομές – τεχνογνωσία – οικ. Ενίσχυση…) 

Υπηρεσίες ( Πυροσβεστική, Αστυνομία, Λιμενικό σώμα…) 

Υπουργεία( Παιδείας, Πολιτισμού, Εσωτερικών…) 

 

Ε: Διαδικασίες 
 

• Ποιες διαδικασίες θα διαμορφωθούν για τη λήψη αποφάσεων; 
 

Διαβούλευση σχολικής κοινότητας και φορέων 

 

• Με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η συνέχεια της συνεργασίας σε όλη 

τη διάρκεια του project; 
 

Συμβόλαιο συνεργασίας με όλους. 

Όραμα - σεβασμός – ανοχή και αποφυγή συγκρούσεων 

Αποδοχή των όρων απ’ όλους. 

 

Με χωρισμό του project σε στάδια (κατά το σχεδιασμό), την ανατροφοδότηση. 

Θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους. Ορίζοντας υπεύθυνους και αναπληρωτές στις 

επιμέρους δράσεις. 

 

• Πώς θα αξιολογηθεί η διαδικασία της συνεργασίας; 
 

Εκ του αποτελέσματος(να καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα και να είναι όλοι 

ευχαριστημένοι), βαθμός συμμετοχής. 

Τη συνάφεια στόχων και δράσεων.  

Το βαθμό ικανοποίησης των εταίρων. 

 

ΣΤ: Εμπλοκή των μαθητών 
 

• Πώς θα εμπλακούν οι μαθητές στη συνεργασία; 
 

� Κατά τον σχεδιασμό; 
 

Διαβούλευση όλων / καταγραφή απόψεων ανά τάξη και ομάδες 

Μέσα από συζήτηση, κατάθεση προτάσεων, ενημέρωση από ειδικούς, με την ευθύνη 

κατανομής αρμοδιοτήτων. 

 

� Κατά την υλοποίηση; 
 

Ομάδες μαθητών ανά θέμα 

Συμμετοχή σε δραστηριότητες και ατομικά  

Σχεδιασμό δράσεων. 
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� Κατά την αξιολόγηση; 
 

Ερωτηματολόγιο και συζήτηση / Τήρηση χρονοδιαγράμματος 

Παρουσιάσεις εργασιών των ομάδων 

Αυτοαξιαλόγηση 

Μέτρηση / διαπίστωση των αποτελεσμάτων. 

Τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. 

Τήρηση των υποχρεώσεων της ομάδας και των εταίρων. 

Βαθμός ικανοποίησης των μελών. 

 

• Πόση εμπλοκή θα έχουν στη λήψη αποφάσεων; 
 

Ανάλογα με τις ικανότητες / δυνατότητες που διαθέτουν. 

Ιδεατά στοχεύουμε σε αυξημένη εμπλοκή των μαθητών, διατηρούμε επιφυλάξεις. 

 

 


