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ΠΡΟΣ :MKO ΑΕΙΦΟΡΟΥΜ
Email: aeiforo@gmail.com

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα σας.
Σε απάντηση του από 1-8-2019 ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 4/23-01-2020
απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική καταλληλότητα του
εκπαιδευτικού προγράμματος πιστοποίησης σχολείων με το Σήμα Αειφόρου Σχολείου της ΜΚΟ Αειφόρουμ
και της Έδρας UNESCO ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη , στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης, γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) η προαιρετική και ύστερα από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων συμμετοχή των σχολείων,
β) η εφαρμογή του κατά τρόπον τέτοιο, ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου και η
τήρηση του ωρολογίου προγράμματος (εντασσόμενου στα προαιρετικά προγράμματα Σχολικών
Δραστηριοτήτων),
γ) η συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Εκπαίδευσης για την Αειφορία καθώς και τους
υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για την οργάνωση
επιμορφωτικών σεμιναρίων για το Αειφόρο Σχολείο με προαιρετική τη συμμετοχή καθηγητών/τριών σε αυτά,
δ) η διάχυση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του προγράμματος μέσα από τον ιστότοπο του
προγράμματος (www.aeiforum.eu),
ε) η απουσία κατά την υλοποίησή του οποιουδήποτε στοιχείου, άμεσα ή έμμεσα, διαφημιστικού,
προπαγανδιστικού, προσηλυτιστικού, αυταρχικού, ρατσιστικού, ξενοφοβικού, έμφυλων διακρίσεων ή μη
σεβασμού της διαφορετικότητας χαρακτήρα,

στ) η απουσία οποιασδήποτε απόβλεψης εμπορικής εκμετάλλευσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Α΄

