
 

Συμμετοχή εκπαιδευτικών του 1ο Γενικού Λυκείου Λαμίας στο 25η 
επετειακή συνάντηση/συνέδριο των NATIONAL OPERATORS MEETING 

του δικτύου ECO-SCHOOLS 

Οι εκπαιδευτικοί Θωμά Μάγδα, ΠΕ04.02- συντονίστρια του προγράμματος και Σπαθούλας 
Βαγγέλης ΠΕ86- μέλος παιδαγωγικής  ομάδας του προγράμματος Erasmus+ "AGREE"του 1ου 
Γενικού Λυκείου Λαμίας,  συμμετείχαν στη Επετειακή Συνάντηση- Συνέδριο για τα 25 χρόνια 
δράσης του διεθνούς δικτύου Eco-Schools  (25thAnniversaryNationalOperatorsMeeting 
2019) που διεξήχθη στο LandalGreenParksDeReeuwijksePlassen στην Ολλανδία κατά το 
διάστημα από τις 11 μέχρι και 14 Νοεμβρίου 2019. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν οι Εθνικοί Συντονιστές (NationalOperators) του  διεθνούς 
οργανισμού των Οικολογικών Σχολείων (Eco-Schools) με παρουσία σε 70 περίπου χώρες 
παγκοσμίως. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, κατά την ημέρα έναρξης του συνεδρίου, Τρίτη 12 Νοεμβρίου, 
έγινε μια σύντομη παρουσίαση των προσκεκλημένων και των δράσεων του δικτύου κατά τα 
παρελθόντα έτη από τους διοργανωτές και συνεδρία σχετικά με τη σημασία, τις προκλήσεις 
αλλά και τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας συνεργατικών δικτύων για την αλλαγή της 
περιβαλλοντικής αντίληψης σε παγκόσμιο επίπεδο από την  JudyBraus, ExecutiveDirector 
της NAAEE (NorthAmericanAssociationforEnvironmentalEducation). Επιπλέον 
παρουσιάστηκαν κάποιες προσεγγίσεις σχετικά με την δημιουργία προγραμμάτων 
σπουδών σχετικών με την αειφορία τόσο στην δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην τεχνική σχολή 
εφαρμοσμένων επιστημών του Aeres που παρουσιάστηκαν τα πρωτοποριακά τους 
προγράμματα σχετικά με την γεωργική επιστήμη και τις προκλήσεις του μέλλοντος αλλά και 
τεχνικές για την προσέγγιση και ενεργοποίηση των παιδιών στην ανάπτυξη καλών 
πρακτικών όσον αφορά στην σχέση τους με τη παραγωγή και την περιβαλλοντική 
ευαισθησία. Ακολούθησε επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο του Wageningen όπου έγινε 
παρουσίαση αφενός του προγράμματος σπουδών τους αλλά και τις προκλήσεις στον τομέα 
της γεωργίας, της σίτισης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υπερκαλλιέργειας και 
αλλαγής του κλίματος που αναμένεται να επηρεάσουν τον πλανήτη μας τα επόμενα χρόνια. 
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Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, 2η ημέρα του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα σχέδια δράσης 
του δικτύου για τα έτη 2020-2024, κι έγινε η παρουσίαση κι επίσημη έναρξη διάθεσης της 
εφαρμογής AgreeApp. Η εφαρμογή αυτή σχεδιάστηκε από την κι υλοποιήθηκε στα πλαίσια 
του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ και συγκεκριμένα μέσω του project 
AGREE (A GreenReviewToEnhanceEnvironment), προκειμένου να λειτουργήσει ως ένα 
εργαλείο για την καταγραφή ποσοτικών και ποιοτικών περιβαλλοντικών δεδομένων που 
αφορούν τα σχολικά συγκροτήματα/σχολικές μονάδες. Απώτερος στόχος της εφαρμογής 



είναι να χρησιμοποιηθεί από τα περίπου 50000 σχολεία του δικτύου Eco-Schools 
παγκοσμίως για τη συλλογή δεδομένων έτσι ώστε να γίνει μια καταγραφή του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος των σχολικών μονάδων αλλά και των απόψεων και 
συμπεριφορών των μαθητών σε σχέση με την αειφορία και τη συνεισφορά του ίδιου του 
σχολείου στο τομέα αυτό. Η εφαρμογή που είναι υλοποιημένη για κινητά συστήματα 
Android και  Apple, είναι πλέον διαθέσιμη στο GooglePlay και AppleStore, παρουσιάστηκε 
από τον υπεύθυνο ανάπτυξης και συνεργάτη της ομάδας AGREE, MartijnNahumury. Η 
παρουσίαση της εφαρμογής ήταν και ο λόγος πρόσκλησης της ομάδας AGREE στις εργασίες 
του συνεδρίου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε και η λήξη των παρουσιάσεων του 
συνεδρίου κι η εξαγωγή συμπερασμάτων και αποτίμηση των δράσεων. 

Εικόνα Agree app – Official Launch 

 

Η 3η ημέρα του συνεδρίου, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου ήταν ημέρα διεξαγωγής εργαστηριακών 
δραστηριοτήτων (workshops) κατά την διάρκεια των οποίων η κ.Θωμά Μ. και ο κ. 
Σπαθούλας Ε. μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας AGREE από τις χώρες εταίρους 
συμμετείχαν στη διαδικασία προβολής και προώθησης της εφαρμογής κι επεξήγησης της 
λειτουργίας της με στόχο την αποδοχή και χρήση της από τα σχολεία του δικτύου Eco-
Schools διεθνώς.  



 



Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των συμμετεχόντων στο 
συνέδριο στην πόλη της Χάγης όπου κι έγινε ξενάγηση στο χώρο του Διεθνούς Δικαστηρίου 
και των κυβερνητικών κτιρίων αλλά και στο Μουσείο Τέχνης Mauritshuis. 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου μπορούν 
να συνοψιστούν στην ανάγκη ευαισθητοποίησης, ενεργοποίησης και συμμετοχής των 
πολιτών αλλά κυρίως των μαθητών, μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην 
αναγνώριση των επικείμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων με στόχο στην ανάπτυξη 
συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος, σε δράσεις που στοχεύουν στην αειφορία και στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο.  

Εικόνα       25th Anniversary National Operators Meeting 2019 

 

Για να γίνει όμως εφικτή μια τέτοια αλλαγή σε διεθνές επίπεδο απαιτείται η ανάπτυξη 
δικτύων μεταξύ οργανισμών, θεσμών και φορέων αλλά και η εντατικοποίηση της 
συνεργασίας μεταξύ όλων των παραπάνω για να υπάρξουν όσο το δυνατόν ταχύτερα απτά 
αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. 

                                                                                  Η συντονίστρια για το 1ο ΓΕ.Λ. ΛΑΜΙΑΣ 
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