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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  
Το κοινωνικό και οργανωτικό περιλαμβάνει: 
 
•την ηγεσία του σχολείου 
 

•τις σχέσεις του σχολείου με την τοπική κοινωνία-Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 
 

•τις σχέσεις του σχολείου mε τους γονείς, με το Σύλλογο Γονέων και 
κηδεμόνων κτλ. 



•δημοκρατική και συμμετοχική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων 
•διαβούλευση 
•συζήτηση 
•δημοκρατικές και διαφανείς 
διαδικασίες 
•κατάλληλη ατμόσφαιρα 
συνεργασίας 
•παράγει τα σχέδια βελτίωσής 
•υλοποιεί αυτά τα σχέδια 

ΗΓΕΣΙΑ 



•εκλέγονται δημοκρατικά 
 

•συνεδριάζουν τακτικά  
 

•έχουν λόγο σε πολλά και 
σημαντικά ζητήματα της σχολικής 
ζωής 
 

•διατηρούν  δημοκρατικές 
διαδικασίες 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
•δημοκρατική λειτουργία 
 

•αποφάσεις που καθορίζουν 
ουσιαστικά τη σχολική ζωή 
 

•συνεργασία με τα μαθητικά 
συμβούλια 
 

•διαφανείς διαδικασίες 



Στενή, απροκατάληπτη και ισότιμη 
συνεργασία με: 
 
•την σχολική κοινότητα 
 

•τις οικογένειες των μαθητών  
 

•τους κοινωνικούς εταίρους 
 

•υποστηρικτές 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 



σημαντικό ρόλο: 
•στη ζωή του σχολείου 
•στην κατανομή της ετήσιας 
επιχορήγησης 
 

με την ευθύνη: 
•επισκευής 
•Βελτίωσης των σχολικών κτιρίων 
•της αξιοποίησης των σχολικών 
προγραμμάτων 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΤΕΣ 
Αειφόρου Σχολείου 



Χρήση εργαλείων και υλών, 
φιλικών προς το περιβάλλον 
 
π.χ. 1) Αντί για μαρκαδόρους που 
επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό το 
περιβάλλον, να χρησιμοποιούνται 
κιμωλίες 
 
π.χ. 2) Χρήση οικολογικών 
λαμπτήρων 

ΧΡΗΣΗ ΥΛΩΝ 



Οικολογική παραγωγή ενέργειας 
 
π.χ. 1) Χρήση φωτοβολταϊκών για 
εξοικονόμηση ενέργειας 
 
π.χ. 2) Χρήση νεροσυλλέκτων, από 
τους οποίους το νερό θα 
αποθηκεύεται και θα 
χρησιμοποιείται για καθαριστική 
χρήση 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Οικολογική κατανάλωση ενέργειας 
 
π.χ. 1) Δυνατότητα παρέμβασης 
στους διακόπτες φωτισμού σε όλα 
τα άτομα, ώστε να επιτρέπεται και 
στους μαθητές να διακόψουν τον 
φωτισμό όπου και όποτε αυτός δεν 
είναι απαραίτητος 
 
π.χ. 2) Χρήση ανιχνευτών κίνησης, οι 
οποίοι θα ενεργοποιούν τον 
φωτισμό όπου υπάρχει κίνηση 
 



Δυνατότητα ανακύκλωσης στο 
σχολείο μέσω κάδων 
ανακύκλωσης 
 
π.χ. 1) Ανακύκλωση χαρτιού και 
πλαστικού 
 
π.χ. 2) Ανακύκλωση μπαταριών 
 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 



Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας 
 
Οι μαθητές θα ενημερώνονται για 
τις: 
 
•ανακοινώσεις του σχολείου 
•καθημερινές τους εργασίες. 

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 



Ενημέρωση μαθητών σχετικά με: 
 
•την σωστή διατροφή 
 

•την σωματική άσκηση 
 

•την διατήρηση της καλής υγιεινής 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
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