Η κεντρική φιγούρα δείχνει
τον άνθρωπο που είναι
στην καρδιά του Προγράμματος.

Τα Οικολογικά Σχολεία είναι
ένα καταξιωμένο διεθνές πρόγραμμα

Στα ανοιχτά χέρια του ανθρώπου
βρίσκεται η λύση για
το «πρασίνισμα» του μέλλοντος…

για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,

…που συμβολίζεται από τα λουλούδια
που ανθίζουν πάνω από το κεφάλι του.
Τα λουλούδια συμβολίζουν ταυτόχρονα
την «άνθιση» του περιβάλλοντος…
αλλά και την «άνθιση» και ευημερία
των ανθρώπινων όντων. Εμπλουτισμένη
με αξίες και συμπεριφορές για την
προστασία του περιβάλλοντος και
του ίδιου του ανθρώπου. Από τη στιγμή
που αυτά τα καταπράσινα λουλούδια
ανθίζουν πάνω από τα κεφάλια μας,
γίνονται ένα είδος ομπρέλας,
ένα καταφύγιο που μας προστατεύει.

μέσω του οποίου οι μαθητές και
οι μαθήτριες αποκτούν γνώσεις,
δεξιότητες και αξίες απαραίτητες
για να αλλάξουν το πρόσωπο
του σχολείου τους και να διεκδικήσουν

Το βιβλίο συνδέεται με το σχολείο
και τη γνώση. Οι δύο σελίδες,
που τις χωρίζει ο άνθρωπος,
συμβολίζουν ότι η γνώση
δεν είναι αποκλειστικά ακαδημαϊκή.
Τα βιβλία συμβάλλουν μόνο
στην αλλαγή συμπεριφορών…
η διδασκαλία, η μάθηση και
ο άνθρωπος είναι το επίκεντρο.

ένα βιώσιμο-αειφορικό μέλλον.
Μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία
αλλά και διάφορες μορφές
σχολικής και κοινωνικής δράσης

Oικολογικά
Oικολογικά
Σχολεία

το πρόγραμμα παρέχει και
υποστηρίζει ένα πλαίσιο εργασίας
ικανό να εμφυσήσει
στη καρδιά της σχολικής ζωής
τις αρχές της αειφορίας.

Περιβαλλοντική επιτροπή

Εμπρός όλοι μαζί συγκροτούμε περιβαλλοντική επιτροπή
με πρώτο το διευθυντή αλλά και τον πιο μικρό το μαθητή

Έρευνα στο σχολείο

Μια ομάδα παιδιών με μεγεθυντικό φακό ψάχνει.
Εδώ έχει μια διαρροή, ένα σκουπιδάκι βλέπω πιο κει,
οι λάμπες είναι ανοιχτές, οι βρύσες τρέχουνε κλειστές!

Σχέδιο δράσης

Παίρνουμε χαρτιά μολύβια και μ’ ένα κοφτερό μυαλό
καταστρώνουμε το σχέδιο για σχολείο Οικολογικό

Η περιβαλλοντική επιτροπή βάζει το σχέδιο σ’ εφαρμογή
Το σχέδιο πρέπει να πετύχει κι όλο το σχολείο να εμπλακεί

Κάθονται λοιπόν όλοι μαζί, κανόνες βάζουν σ’ εφαρμογή
Οικοκώδικα τον είπαν και να τον τηρήσουν υποσχεθήκαν

Ενημέρωση

Η περιβαλλοντική επιτροπή ενημερώνει
το σχολείο, τους γονείς, την τοπική την κοινωνία

Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα
Τα οικολογικά σχολεία είναι πρόγραμμα ουσίας
Έχει σύνδεση με το αναλυτικό,
είναι και αειφορικό

Σχέδιο
δράσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ
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Παρακολούθηση
εφαρμογής

Ενημέρωση
και
εμπλοκή

Η λευκή σελίδα στα δεξιά
δεν έχει ακόμα γραφτεί –
αντιπροσωπεύει όλα όσα
μπορούν να γίνουν
– γιατί μόνο εμείς μπορούμε
να αποφασίσουμε ποιο
θα είναι το μέλλον μας.
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Εφαρμογή σχεδίου

Σύνδεση με
το αναλυτικό
πρόργραμμα

Η μπλε σελίδα στα αριστερά
συμβολίζει το βιβλίο
της ιστορίας του ανθρώπου…
επιβαρυμένο με τα προβλήματα
της ανθρώπινης ιστορίας…
και έχει ήδη γραφτεί…

Οικοκώδικας

www.ecoschools.gr

Η κεντρική φιγούρα δείχνει
τον άνθρωπο που είναι
στην καρδιά του Προγράμματος.

Τα Οικολογικά Σχολεία είναι
ένα καταξιωμένο διεθνές πρόγραμμα

Στα ανοιχτά χέρια του ανθρώπου
βρίσκεται η λύση για
το «πρασίνισμα» του μέλλοντος…

για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,

…που συμβολίζεται από τα λουλούδια
που ανθίζουν πάνω από το κεφάλι του.
Τα λουλούδια συμβολίζουν ταυτόχρονα
την «άνθιση» του περιβάλλοντος…
αλλά και την «άνθιση» και ευημερία
των ανθρώπινων όντων. Εμπλουτισμένη
με αξίες και συμπεριφορές για την
προστασία του περιβάλλοντος και
του ίδιου του ανθρώπου. Από τη στιγμή
που αυτά τα καταπράσινα λουλούδια
ανθίζουν πάνω από τα κεφάλια μας,
γίνονται ένα είδος ομπρέλας,
ένα καταφύγιο που μας προστατεύει.

μέσω του οποίου οι μαθητές και
οι μαθήτριες αποκτούν γνώσεις,
δεξιότητες και αξίες απαραίτητες
για να αλλάξουν το πρόσωπο
του σχολείου τους και να διεκδικήσουν

Το βιβλίο συνδέεται με το σχολείο
και τη γνώση. Οι δύο σελίδες,
που τις χωρίζει ο άνθρωπος,
συμβολίζουν ότι η γνώση
δεν είναι αποκλειστικά ακαδημαϊκή.
Τα βιβλία συμβάλλουν μόνο
στην αλλαγή συμπεριφορών…
η διδασκαλία, η μάθηση και
ο άνθρωπος είναι το επίκεντρο.

ένα βιώσιμο-αειφορικό μέλλον.
Μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία
αλλά και διάφορες μορφές
σχολικής και κοινωνικής δράσης

Oικολογικά
Oικολογικά
Σχολεία

το πρόγραμμα παρέχει και
υποστηρίζει ένα πλαίσιο εργασίας
ικανό να εμφυσήσει
στη καρδιά της σχολικής ζωής
τις αρχές της αειφορίας.

Περιβαλλοντική επιτροπή

Εμπρός όλοι μαζί συγκροτούμε περιβαλλοντική επιτροπή
με πρώτο το διευθυντή αλλά και τον πιο μικρό το μαθητή

Έρευνα στο σχολείο

Μια ομάδα παιδιών με μεγεθυντικό φακό ψάχνει.
Εδώ έχει μια διαρροή, ένα σκουπιδάκι βλέπω πιο κει,
οι λάμπες είναι ανοιχτές, οι βρύσες τρέχουνε κλειστές!

Σχέδιο δράσης

Παίρνουμε χαρτιά μολύβια και μ’ ένα κοφτερό μυαλό
καταστρώνουμε το σχέδιο για σχολείο Οικολογικό

Η περιβαλλοντική επιτροπή βάζει το σχέδιο σ’ εφαρμογή
Το σχέδιο πρέπει να πετύχει κι όλο το σχολείο να εμπλακεί

Κάθονται λοιπόν όλοι μαζί, κανόνες βάζουν σ’ εφαρμογή
Οικοκώδικα τον είπαν και να τον τηρήσουν υποσχεθήκαν

Ενημέρωση

Η περιβαλλοντική επιτροπή ενημερώνει
το σχολείο, τους γονείς, την τοπική την κοινωνία

Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα
Τα οικολογικά σχολεία είναι πρόγραμμα ουσίας
Έχει σύνδεση με το αναλυτικό,
είναι και αειφορικό

Σχέδιο
δράσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Με τη στήριξη του

JOHN S. FAFALIOS FOUNDATION

Νερό

η
ν
υ
θ
Υπεύ άλωση
ν
α
τ
α
κ

ο
ρ
ό
Αειφ ίο
ε
λ
ο
Σχ

Έρευνα
του
σχολικού
χώρου

Foundation
for Environmental
Education

α
ι
ε
γ
ρ
έ
ν
Ε

α
τ
η
τ
ό
ι
Πο ζωής

Οικοκώδικας

Παρακολούθηση
εφαρμογής

Ενημέρωση
και
εμπλοκή

Η λευκή σελίδα στα δεξιά
δεν έχει ακόμα γραφτεί –
αντιπροσωπεύει όλα όσα
μπορούν να γίνουν
– γιατί μόνο εμείς μπορούμε
να αποφασίσουμε ποιο
θα είναι το μέλλον μας.

α
τ
α
μ
μ
ί
ρ
ρ
ο
π
Α

Εφαρμογή σχεδίου

Σύνδεση με
το αναλυτικό
πρόργραμμα

Η μπλε σελίδα στα αριστερά
συμβολίζει το βιβλίο
της ιστορίας του ανθρώπου…
επιβαρυμένο με τα προβλήματα
της ανθρώπινης ιστορίας…
και έχει ήδη γραφτεί…

Οικοκώδικας

www.ecoschools.gr

