
1 
 

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 
Η. Καλαμπόκηςα, Α.Ι. Μαρούληςβ, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούληβ 

α. Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, ebokis@anatolia.edu.gr 
β.Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας,/apm/conm@auth.edu.gr 
 

Τα πράσινα κτίρια-σχολεία είναι κτίρια, τα οποία έχουν σχεδιαστεί, κτιστεί ή 
ανακαινιστεί, ώστε να λειτουργούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και να 
καταναλώνουν την μικρότερη δυνατή ενέργεια. Τα σχολεία βρίσκονται πάντοτε στο 
επίκεντρο της κοινωνίας [1], αλλά και οι κοινωνίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στη λειτουργία τους. Τα σχολεία αποτελούν μια επένδυση για το μέλλον, 
προετοιμάζουν την επόμενη γενιά των υπεύθυνων πολιτών και ανοίγουν το δρόμο για 
τις καινοτομίες του μέλλοντος.    

Τα πράσινα σχολεία θεωρούνται [2] ότι προστατεύουν την υγεία όσων τα 
χρησιμοποιούν, παρέχουν ένα δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, συνδέουν τους 
μαθητές με τη φύση, μειώνουν  τις λειτουργικές δαπάνες, αυξάνουν την ικανοποίηση 
και την αποδοτικότητα διδασκόντων και διδασκομένων και ελαττώνουν τη συνολική 
δυσμενή επίδρασή τους στο περιβάλλον. 

Τα σχολεία μπορούν να «πρασινίσουν» με παρεμβάσεις [3] που αφορούν στην 
βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών λειτουργίας (φυσικός φωτισμός, αερισμός κ. α. 
), στην ενέργεια που καταναλώνουν και στα  αναλώσιμα τα οποία χρησιμοποιούν 
αλλά ακόμα και στα απόβλητα τα οποία παράγουν. Η σειρά  αυτή των παρεμβάσεων 
υπαγορεύεται από την κοινή λογική και βοηθά στην υιοθέτηση στρατηγικής 
πρόληψης μάλλον παρά αντιμετώπισης και διαχείρισης αποβλήτων μετά τη 
δημιουργία τους ( η πρώτη αρχή της πράσινης Χημείας).  

Τα βήματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στο πρασίνισμα ενός σχολείου [4] είναι: 

1. Η δημιουργία ενός συμβουλίου με αντικείμενο την περιβαλλοντική μελέτη του 
σχολείου. 

2. Η υιοθέτηση ενός περιβαλλοντικού οράματος. 
3. Η διενέργεια μιας περιβαλλοντικής έρευνας στο πλαίσιο του σχολείου. 
4. Η διαμόρφωση ενός πλαισίου πράσινης δράσης. 
5. Η παρακολούθηση της πορείας της δράσης και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

της. 
6. Το πρασίνισμα του προγράμματος εκπαίδευσης . 
7. Η ενημέρωση και η συμμετοχή της σχολικής κοινότητας και ο εορτασμός όλων 

των πράσινων επιτευγμάτων. 

Η δημιουργία ενός πράσινου σχολείου στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες [5]: 
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1. Προσπάθεια να μείνουν έξω όλα τα τοξικά υλικά (όχι εντομοκτόνα και 
φυτοφάρμακα, όχι μόλυβδος και αμίαντος, χρήση πράσινων δομικών υλικών και 
καθαριστικών , έδαφος χωρίς τοξική ρύπανση). 

2. Προσπάθεια  χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών και ανανεώσιμων πηγών 
(εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πράσινο σχεδιασμό κτιρίου, υλικά 
και εφόδια φιλικά προς το περιβάλλον, ανακύκλωση, επανάχρηση και ελάττωση των 
χρησιμοποιουμένων υλικών). 

3. Δημιουργία ενός καθαρού, υγιεινού και πράσινου «τοπίου» ( Πρασίνισμα 
σχολικών αυλών και κήπων, επανεξέταση και έλεγχο του φαγητού της σχολικής 
καντίνας, κατάργηση όλων των προϊόντων τύπου  fast food και των αναψυκτικών, 
προσπάθεια εισαγωγής υγιεινών και βιολογικών φαγητών ).  

4. Διδασκαλία, μάθηση, συμμετοχή ( Περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκπαίδευση 
εργαστηριακού χαρακτήρα , ενεργή συμμετοχή των μαθητών στο πρασίνισμα του 
σχολείου τους ). 

 Οι παρεμβάσεις για το πρασίνισμα των σχολείων αφορούν  στους εξής τομείς: 

 χρήση ενέργειας 
 διαχείριση στερεών αποβλήτων 
 ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων 
 αντιμετώπιση τρωκτικών 
 διαχείριση βλάστησης 
 κατανάλωση νερού 
 εργαστηριακά απόβλητα 
 βελτιώσεις – ανακαινίσεις κτιρίων 
 προμήθειες υλικών και αναλωσίμων 

Κτίρια τα οποία είναι δύσκολο να θερμανθούν ή να ψυχθούν, χρειάζονται πολύ 
τεχνητό φωτισμό, ξοδεύουν μεγάλες ποσότητες νερού , δεν χρησιμοποιούν φυσικά ή 
ανακυκλωμένα υλικά και δημιουργούν μία δυσάρεστη ατμόσφαιρα σε όσους 
εργάζονται και σπουδάζουν σε αυτά, δε  συνάδουν με τις νέες πράσινες αντιλήψεις. 

Η προσοχή η οποία θα επιδειχθεί στο σχεδιασμό, στη δόμηση, στις ενεργειακές 
παραμέτρους και στον τεχνολογικό εξοπλισμό ενός πράσινου κτιρίου θα αποτελέσει 
ταυτόχρονα διδακτικό υλικό , το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί στη  διδασκαλία των 
Θετικών Επιστημών, των Μαθηματικών και των Περιβαλλοντικών Επιστημών, 
πολλές δε από τις εφαρμοζόμενες τεχνικές είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν στα 
σχολικά και φοιτητικά εργαστήρια με τη μορφή ασκήσεων. 

Εκτός όμως από την φροντίδα για πράσινα κτίρια η προσπάθεια πρασινίσματος της 
διδασκαλίας , ιδίως σε αντικείμενα όπως αυτά των θετικών επιστημών συμπληρώνει 
το πράσινο σχολείο. Οι διδάσκοντες μπορεί να έχουν εκπαιδευτεί ή επιμορφωθεί στα 
θέματα της πράσινης εκπαίδευσης (ένα από τα σημαντικά και ραγδαίως 
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αναπτυσσόμενα πράσινα επαγγέλματα) και να εισάγουν τις νέες αντιλήψεις στη 
καθημερινότητα της τάξης στην οποία διδάσκουν. Ειδικοί φορείς όπως Ε.Ρ.Α. για τις 
Η.Π.Α. ,green schools network κ.α. βοηθούν αποτελεσματικά στο συντονισμό  και 
στην εκπαίδευση των διοικούντων τα σχολεία, των διδασκόντων, των μελών του 
βοηθητικού προσωπικού και των μαθητών σε έννοιες και θέματα , άμεσα σχετιζόμενα 
με τα πράσινο σχολείο. Στην Ελλάδα υπάρχουν μεμονωμένα άτομα και ομάδες στον 
ακαδημαϊκό χώρο (Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας) που δραστηριοποιούνται 
στην Πράσινη Χημεία και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στους τομείς της Πράσινης 
Εκπαίδευσης, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
αλλά και της εκπαίδευσης του γενικού πληθυσμού. Τέτοια θέματα είναι το ‘Έδαφος, 
η Αρχιτεκτονική και ο Σχεδιασμός, η Ρύπανση γενικά , η Ανακύκλωση, η Τέχνη, η 
Αγωγή του Καταναλωτή κ.α.. Ειδικά προγράμματα μπορούν να εκπονηθούν από τα 
σχολεία , ώστε οι μαθητές να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιό τους  και να 
βελτιώσουν τις γνώσεις τους στα θέματα της πράσινης αντιμετώπισης των σύγχρονων 
προβλημάτων. Ο διαγωνιστικός χαρακτήρας αυτών των προγραμμάτων, η εφαρμογή 
στην πράξη των πορισμάτων τους και η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς 
τονώνουν τη συμμετοχή και τα επιτεύγματα παρόμοιων δράσεων. 

Οι έρευνες, οι οποίες έχουν γίνει  μέχρι σήμερα [6], συνηγορούν θερμά υπέρ των 
πράσινων σχολείων και των πράσινων παρεμβάσεων στα ήδη υπάρχοντα σχολεία , 
θεωρώντας ότι σε αυτά, εκτός από την περιβαλλοντική φιλικότητα , μεγιστοποιείται η 
απόδοση διδασκόντων και διδασκομένων  . Τα συμπεράσματα των σχετικών ερευνών 
οδήγησαν στην διατύπωση της άποψης ότι τα πράσινα , υγιεινά και υψηλής 
παραγωγικότητας και απόδοσης σχολεία είναι μεν λίγο ακριβότερα στην κατασκευή 
ή την μετατροπή τους όμως ανταποδίδουν το επιπλέον κόστος με τεράστια 
οικονομικά, περιβαλλοντικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά οφέλη σε μαθητές και 
κοινωνικά σύνολα. 

Τα αποτελέσματα των ερευνών έχουν σε μεγάλο μέρος καταλήξει σε αριθμητικά 
δεδομένα για το σχετικό κόστος και την οικονομική ωφέλεια από το πρασίνισμα των 
σχολείων. Το επιπλέον 2 % του κόστους έναντι του συμβατικού σχολείου 
υπερκαλύπτεται κατά 20 περίπου φορές στη διάρκεια  της  λειτουργίας  του πράσινου 
σχολείου. Ο σχεδιασμός του πράσινου σχολείου δημιουργεί ένα εξαιρετικό 
οικονομικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την 
ελάττωση του κόστους σε επίπεδο υγείας και λειτουργίας, για την ποιοτική βελτίωση 
της εκπαίδευσης και την άνοδο της ανταγωνιστικότητας. Υπάρχουν βέβαια και 
δείκτες  των ωφελειών ,που δεν έχουν εκφρασθεί ποσοτικά, όπως π.χ. οι λιγότερες 
απουσίες των εκπαιδευτικών για λόγους υγείας, τα λιγότερα ατυχήματα στο κτίριο 
του σχολείου κ.α. 

Οι έρευνες που έχουν γίνει , κυρίως στις Η.Π.Α. σχετικά με τα πράσινα σχολεία είναι 
πολλές και ορισμένα από τα συμπεράσματά τους παρατίθενται στη συνέχεια: 

1. Σε δείγμα 21.000 μαθητών ο καλύτερος φυσικός φωτισμός βελτίωσε κατά 20 
% την πρόοδο στα μαθηματικά και κατά 26 % στην γλωσσική διδασκαλία. 
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2. Τα πράσινα σχολεία ξοδεύουν 30 % λιγότερη ενέργεια και 30% λιγότερο 
νερό. Παράλληλα έχουν 38,5 % λιγότερα περιστατικά άσθματος , λόγω της 
βελτίωσης της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους. 

3. Οι μαθητές χάρη στο περισσότερο ηλιακό φως αρρώστησαν περίπου 4 μέρες 
λιγότερο από τον μέσο όρο. Η αυξημένη ποσότητα της βιταμίνης D, την 
οποία προσλάμβαναν χάρη στο φυσικό φως , είχε ως αποτέλεσμα λιγότερα 
οδοντικά προβλήματα και ύψος κατά 2 εκατοστά σε μια περίοδο 2 ετών. 

4. Ο ελαττωμένος θόρυβος στις αίθουσες διδασκαλίας βοήθησε επίσης στην 
καλύτερη υγεία και διάθεση διδασκόντων και διδασκομένων. 

5. Η χρήση προϊόντων καθαρισμού πράσινης προέλευσης ελαχιστοποίηση τους 
εξ αυτών κινδύνους και τα προβλήματα υγείας. 

Η χώρα μας πολύ πρόσφατα εισήλθε στο χώρο των πράσινων σχολικών κτιρίων 
[7] και ήδη τα πρώτα σχολεία έχουν κτιστεί, ενώ σύντομα θα αρχίσει και η 
βελτίωση των ήδη υπαρχόντων κτιρίων. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα, το οποίο αναφέρεται ως  Σ.Δ.Ι.Τ. ( Σύμπραξη Ιδιωτικού και 
Δημόσιου Τομέα ) και η οποία σύμπραξη αποτελεί μια σύγχρονη διαδικασία 
παραγωγής έργων ,η οποία εστιάζεται κυρίως στην εναλλακτικότητα της 
χρηματοδότησης του έργου, αλλά και στο συνδυασμό κατασκευής-συντήρησης-
φύλαξης-ασφάλισής του. Υπεύθυνος για την υλοποίηση της σύμπραξης στον 
τομέα των σχολείων είναι ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ( Ο.Σ.Κ. ). Μέχρι 
στιγμής έχουν  εγκριθεί αρκετά υψηλά κονδύλια και τα έργα βρίσκονται στη 
φάση που εκδηλώνεται το ενδιαφέρον των σχολείων για συμμετοχή στο 
πρόγραμμα. Είναι αναμφίβολα μια σημαντική εξέλιξη και ένα μεγάλο έργο με 
ορίζοντα εικοσιπενταετίας. Ξεκινούν με παρεμβάσεις  στις κτιριακές υποδομές , 
με προοπτική να επεκταθεί στη συνέχεια στην εσωτερική αναδιάρθρωση 
,αναβάθμιση και βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών.  

Πρόσφατα εγκαινιάστηκε στο Παλαιό Φάληρο ένα νηπιαγωγείο, το πρώτο 
έξυπνο βιοκλιματικό περιβαλλοντικό σχολείο [8],όπως ονομάστηκε. Το 
σχολείο αυτό θα ακολουθήσουν 1.237 στην επόμενη πενταετία , σε ένα 
πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και του Ο.Σ.Κ. [9],το οποίο σε συνδυασμό 
με την αναβάθμιση ήδη υπαρχόντων κτιρίων  έχει προϋπολογισμό 400 
εκατομμυρίων Ευρώ. Το κάθε ένα από τα κτίρια αυτά  ενσωματώνει στο ειδικά 
μελετημένο κτίσμα του σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες είναι φιλικές προς το 
περιβάλλον και οι οποίες περιλαμβάνουν  συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται και για τους αύλειους χώρους, όπου, εφόσον 
οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα δημιουργείται η πρώτη επαφή των μαθητών με το 
περιβάλλον και η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησής τους. Παράλληλα 
θα προβάλλεται η ιδέα της ανακύκλωσης και η εισαγωγή των μαθητών στην ιδέα 
της εξοικονόμησης νερού και ενέργειας. Τα σχολεία αυτά χαρακτηρίζονται ως 
βιοκλιματικά καθώς ο σχεδιασμός τους επιτρέπει τον φυσικό δροσισμό, 
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αερισμό, τη  θέρμανση και την ψύξη σε ικανοποιητικό βαθμό. Το κτίριο 
λειτουργεί με βασική αρχή τον άξονα Βορρά – Νότου. Στη νότια πλευρά μεγάλα 
παράθυρα μαζεύουν τον ήλιο και θερμαίνουν το χώρο. Το θερμοκήπιο που 
λειτουργεί στην ίδια πλευρά χρησιμεύει σαν ένα φυσικό καλοριφέρ. Στη νότια 
ταράτσα του σχολείου φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή 
ενέργεια σε ηλεκτρική και καθιστούν το κτίριο ενεργειακά αυτόνομο. Η βόρεια 
πλευρά με τα φυτεμένα πράσινα δώματα και τα μικρά ανοίγματα λειτουργεί ως 
φυσικός κλιματισμός και δροσίζει το κτίριο. Παράλληλα ανανεώνεται ο αέρας 
στο εσωτερικό του κτιρίου. Το κτίριο θερμαίνεται με φυσικό αέριο τις πολύ 
ψυχρές μέρες του χειμώνα, ενώ ο φωτισμός γίνεται με λαμπτήρες εξοικονόμησης 
ενέργειας. Το κτίριο σχεδίασε η αρχιτέκτονας κ. Μαρίνα Βασιλοπούλου. 

Τα πρώτα δείγματα των σχολείων νέου τύπου μεταφέρουν και στην Ελλάδα την 
ιδέα του πρασινίσματος των σχολείων , δημιουργώντας πολύ ευχάριστες 
προοπτικές για το μέλλον. 
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