Το σχολείο των ονείρων μας
Eίναι ο τόπος όπου περνάμε το μεγαλύτερο μέρος
της παιδικής και εφηβικής μας ηλικίας. Σχολεία ευχάριστα,
ευάερα και ευήλια, σχολεία μουντά, γκρίζα και
μελαγχολικά, σαν τσιμεντένιοι κύβοι. Σχολεία
με γήπεδα, πισίνες και αυλές, σχολεία
μικρά, με πράσινες αυλές, σαν κουκλόσπιτα.
Σχολεία με θέα τη θάλασσα, σχολεία με θέα τις
πολυκατοικίες και τις μπουγάδες των γειτόνων.
Σχολεία ενεργοβόρα, που γίνονται κάρβουνο πυρωμένο
το καλοκαίρι και παγωμένος ωκεανός το χειμώνα.
Σχολεία σοφά χτισμένα, που χαρίζουν δροσιά το καλοκαίρι
και θαλπωρή το χειμώνα. Καθαρά ή βρόμικα, με γκράφιτι ή
ζωγραφιές και έργα τέχνης δια χειρός μαθητών, με κάδους
ανακύκλωσης, κομποστοποιητές και λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας ή με τα σκουπίδια
ανάκατα εδώ κι εκεί, σε κάδους ξέχειλους ή και εκτός.
Ό,τι και να ‘ναι είναι το σχολείο μας. Μας μοιάζει και του μοιάζουμε. Αν είναι ωραίο και μας
εμπνέει είναι η δική μας ομορφιά που επιστρέφει σε εμάς. Αν είναι θλιβερό και βαρετό είναι η
δική μας θλίψη και ανία που αναδίδουνε οι τοίχοι του.
Η μορφή του σχολικού κτιρίου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα της σχολικής ζωής
και την κουλτούρα του σχολείου. Η κουλτούρα του σχολείου αφορά, ανάμεσα στα άλλα, και τη
σχέση με το περιβάλλον. Ένα σχολείο που μεριμνά ώστε να έχει ελάχιστο «οικολογικό
αποτύπωμα» -ελάχιστη κατανάλωση φυσικών πόρων (νερού, ορυκτών καυσίμων για
παραγωγή ενέργειας) και ελάχιστη παραγωγή σκουπιδιών- είναι ένα σχολείο με άποψη.
Αφήνει ελάχιστο ίχνος στο μεγάλο μας σπίτι, τον πλανήτη Γη. Είναι «ελαφροπάτητο».
Μπορείτε να φανταστείτε και να σχεδιάσετε το ιδανικό σχολείο, μπορείτε όμως και να
παρέμβετε στο δικό σας σχολείο με σχέδιο, γνώση και άποψη ώστε να μειώσετε το οικολογικό
του αποτύπωμα και να το κάνετε πιο λειτουργικό, ενδιαφέρον και –γιατί όχι;- συναρπαστικό.
Με χώρους συναντήσεων, παιχνιδιού, δημιουργικής δράσης, πειραματισμού… ∆είξτε στον
κόσμο πώς θέλετε να είναι το σχολείο. Όπως το έκανε η ομάδα Περιβαλλοντικής Αγωγής
του 1ου Γυμνασίου Βέροιας.
Βασικές παράμετροι που κάνουν τα σχολεία μη βιώσιμα είναι:
ανεπαρκής μόνωση
απώλεια θερμότητας από τζάμια και παράθυρα που δεν κλείνουν
σωστά
σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος (ξεχασμένα φώτα, συμβατικοί
λαμπτήρες, συσκευές ξεχασμένες στο stand by κλπ)
σπατάλη πετρελαίου για θέρμανση
σπατάλη νερού
έλλειψη πρασίνου και αξιοποίησης των φυτών για σκίαση και
δροσισμό
μη ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων
(Reduce/Reuse/Recycle)

ανεπαρκής αερισμός των αιθουσών.

Μπορούμε να κάνουμε άμεσα κάτι για όλα αυτά. Πάρτε παράδειγμα τα σχολεία της
Ναυπάκτου. Εκεί οι μαθητές πήραν οικολογικές μπογιές και
βούρτσες και
έβαψαν τα σχολεία τους με ανοιχτά χρώματα, που
προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία.
Διαβάστε, φανταστείτε, σχεδιάστε.
Στο φάκελο αυτό μπορείτε να βρείτε
υλικό για το «πράσινο σχολείο», αλλά
και για τη σχέση του κτιρίου με την
οργάνωση της σχολικής ζωής και
τη σχολική κουλτούρα. Θα
βρείτε κείμενα, φωτογραφίες,
ρεπορτάζ, επιστημονικά
άρθρα, αρχιτεκτονικές
μελέτες, σχόλια και απόψεις.
Πάνω από όλα, όμως, θα σας
χρειαστούν τα όνειρά σας για
το ιδανικό σχολικό κτίριο.

► Οργανώστε έρευνα πεδίου, επισκεφθείτε καλά και κακά
παραδείγματα
σχολικών κτιρίων.
.
► Επισκεφθείτε «πράσινα σχολεία», όπως το βιοκλιματικό νηπιαγωγείο
Π. Φαλήρου (περιοχή Κοψαχείλα, Τερψιθέας και Κουντουριώτου)
ή το 8ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης.
► Καλέστε αρχιτέκτονες, εκπροσώπους του ΟΣΚ (Οργανισμού Σχολικών
Κτιρίων) και εκπροσώπους του Δήμου και συζητήστε μαζί τους για πράσινες
λύσεις.
► Αξιολογήστε το δικό σας σχολείο και τέλος προτείνετε (με σχέδια, ζωγραφιές,
αλλά και με τις ίδιες σας τις παρεμβάσεις στο σχολικό σας κτίριο) το ιδανικό
σχολείο. Προσοχή! Δεν ξεχνάμε: ιδανικό για μας, ιδανικό για τον πλανήτη Γη.
► Στείλτε ρεπορτάζ, φωτογραφίες, βίντεο και περιγραφές της δράσης στο WWF
για να τις αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα μας.
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