Aeiforum
Δίκτυο Εκπαιδευτικών Αειφόρου Σχολείου
Τεκμηρίωςη
Σε πολλζσ χϊρεσ το αειφόρο ςχολείο κεωρείται ωσ πρότυπο αποτελεςματικισ λειτουργίασ
του ςχολείου, το οποίο ταυτόχρονα μειϊνει το οικολογικό του αποτφπωμα, βελτιϊνει τισ
ςχζςεισ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και ανοίγει το ςχολείο ςτθν κοινότθτα. Στθ
Νορβθγία, ςτισ ΗΠΑ, ςτθν Αυςτραλία, ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο, το αειφόρο ςχολείο προτείνεται από τισ κυβερνιςεισ ωσ ςχολείο πρότυπο και ενιςχφεται με διάφορουσ τρόπουσ θ προςπάκεια να γενικευτεί θ λειτουργία των ςχολείων με βάςθ τισ αρχζσ και τισ αξίεσ του αειφόρου ςχολείου. Στθν Ελλάδα, μετά τθν πολφ επιτυχθμζνθ τριετι λειτουργία του Βραβείου
Αειφόρου Σχολείου που ειςιγαγε ουςιαςτικά τθν ζννοια και τθν πρακτικι του αειφόρου
ςχολείου ςτθν ελλθνικι εκπαιδευτικι πραγματικότθτα, αναδείχκθκε θ ανάγκθ τθσ ςυνεργαςίασ των εκπαιδευτικϊν που πιςτεφουν ςτθν ιδζα αυτι, ςτθ βάςθ μιασ κοινότθτασ μάκθςθσ και πρακτικισ. Η δθμιουργία ενόσ Δικτφου Εκπαιδευτικϊν Αειφόρου Σχολείου, μπορεί
να ςυμβάλλει ςτον εμπλουτιςμό του διαλόγου για το αειφόρο ςχολείο, ςτον εμπλουτιςμό
των πρακτικϊν που εφαρμόηονται ςτο αειφόρο ςχολείο, ςτθν επιμόρφωςθ περιςςότερων
εκπαιδευτικϊν ςτθν πρακτικι του αειφόρου ςχολείου, ςτθν ανταλλαγι απόψεων, ιδεϊν,
προτάςεων μεταξφ των εκπαιδευτικϊν για τθν προϊκθςθ του αειφόρου ςχολείου. Η ΜΚΟ
Αειφόρουμ ανζλαβε να δθμιουργιςει αυτό το δίκτυο.
Μζλη:
Ωσ μζλθ του δικτφου εγγράφονται προαιρετικά όλοι οι εκπαιδευτικοί (ανεξαρτιτωσ βακμίδασ ι τφπου ςχολείου ςτον οποίο υπθρζτθςαν ι υπθρετοφν) που ενςτερνίηονται τισ αρχζσ
και αξίεσ του Αειφόρου Σχολείου και τθν ανάγκθ να αναπροςανατολιςτεί το ςχολείο προσ
τθν αειφορία.
Εγγραφή μελών
Η εγγραφι των μελϊν γίνεται με απλι γνωςτοποίθςθ τθσ πρόκεςθσ του ενδιαφερομζνου
με τθν αποςτολι ςχετικοφ μθνφματοσ ςτθ διεφκυνςθ aeiforo@gmail.com. Αν ο ενδιαφερόμενοσ ζχει λογαριαςμό ςτο facebook γίνεται μζλοσ και τθσ κλειςτισ ομάδασ του δικτφου
εκπαιδευτικϊν αειφόρου ςχολείου. Στθν ιςτοςελίδα του Αειφόρουμ (www.aeiforum.eu) κα
υπάρχει ςφντομα ςχετικι κζςθ για τα μζλθ του δικτφου.
Δικαιώματα και υποχρεώςεισ των μελών
Τα μζλθ του δικτφου είναι ιςότιμα μεταξφ τουσ. Ζχουν το δικαίωμα να επικοινωνοφν με όλουσ όςοι είναι μζλθ του δικτφου, να ςυμμετζχουν ςτισ δράςεισ του δικτφου (ςυνζδρια,
ςυμπόςια, ςεμινάρια, θμερίδεσ ανταλλαγισ απόψεων, επιμορφωτικζσ δράςεισ, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ, κτλ). Η εγγραφι και ςυμμετοχι των εκ-

παιδευτικϊν δεν γίνεται με τθν καταβολι οποιουδιποτε οικονομικοφ ανταλλάγματοσ.
Προαιρετικά τα μζλθ του δικτφου μποροφν να εγγραφοφν ωσ μζλθ ι φίλοι τθσ μκο Αειφόρουμ.
Πιθανζσ δράςεισ του δικτφου
Τα μζλθ του δικτφου μποροφν να υποβάλλουν θλεκτρονικά προτάςεισ εκπαιδευτικϊν
δραςτθριοτιτων που υλοποιοφν ςτο πλαίςιο του αειφόρου ςχολείου. Οι προτάςεισ αυτζσ αξιολογοφνται από όλα τα μζλθ του δικτφου. Στο τζλοσ κάκε ςχολικισ χρονιάσ γίνεται θλεκτρονικι ψθφοφορία και βραβεφονται οι 5 καλφτερεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ.
Σεμινάρια ςε ςυνεργαςία με τοπικοφσ και εκνικοφσ φορείσ, ςχετικά με το αειφόρο ςχολείο.
Συνζδρια ι ςυμπόςια για τθν παρουςίαςθ εργαςιϊν εκπαιδευτικϊν ςε ςχζςθ με το αειφόρο ςχολείο.
Μετάκλθςθ ξζνων επιςτθμόνων προκειμζνου να επιμορφϊςουν τουσ Ζλλθνεσ εκπαιδευτικοφσ για το αειφόρο ςχολείο
Δθμοςιεφςεισ ςε ελλθνικά και ξζνα επιςτθμονικά περιοδικά για το αειφόρο ςχολείο
Εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ ι επιςκζψεισ ςχετικζσ (άμεςα ι ζμμεςα) με τθν εκπαίδευςθ
για τθν αειφορία.
Δειγματικζσ παρουςιάςεισ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν ςτο πλαίςιο του αειφόρου ςχολείου
Παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ςε θλεκτρονικι ι ζντυπθ μορφι.
Δθμιουργία τοπικϊν δικτφων εκπαιδευτικϊν αειφόρου ςχολείου και ανάλθψθ ςχετικϊν
δράςεων ςε τοπικό επίπεδο.
Υλοποίθςθ εκνικϊν ι Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων που εμπίπτουν ςτο πεδίο του αειφόρου ςχολείου και τθσ αειφορίασ.
Συνεργαςία με άλλα δίκτυα ι φορείσ με κοινζσ επιδιϊξεισ και ενδιαφζροντα

Επικοινωνία:
Δθμιτρθσ Καλαϊτηίδθσ: 210 4134960, 210 4117027, 6948292381, kalariv1@sch.gr, aeiforo@gmail.com
www.aeiforum.eu

