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“∆εν κληρονοµούµε τον πλανήτη από τους προγόνους

µας αλλά τον δανειζόµαστε από τα παιδιά µας”

(Ινδιάνικο ρητό)



ΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλον::::
ΗΗΗΗ ιεράρχησηιεράρχησηιεράρχησηιεράρχηση τουτουτουτου στηνστηνστηνστην παγκόσµιαπαγκόσµιαπαγκόσµιαπαγκόσµια ατζένταατζένταατζένταατζέντα

� Τα προβλήµατα του περιβάλλοντος και τα ζητήµατα της
προστασίας του µόλις τα τελευταία λίγα χρόνια απέκτησαν µεγάλη
έµφαση και προβολή

� Η αλόγιστη χρήση των πόρων κατά τον τελευταίο αιώνα της
βιοµηχανικής επανάστασης και της µεγάλης οικονοµικής
ανάπτυξης δείχνει πλέον το σκληρό της πρόσωπο.

� Οι πολιτικοί καλούνται να πάρουν γενναίες αποφάσεις πολιτικής, 
να χαράξουν στρατηγική για την επίλυση των προβληµάτων και
την αποτροπή των χειρότερων.

� Η συνείδηση της κοινωνίας αφυπνίζεται όλο και περισσότερο. 

� Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί κοινωνικό ζητούµενο
και προϋπόθεση επιβίωσης για το ανθρώπινο γένος.



� Κύριος λόγος που άλλαξε η προτεραιότητα των περιβαλλοντικών
θεµάτων: οι διαπιστώσεις και τα προβλήµατα των κλιµατικών
αλλαγών.

� Ποτέ άλλοτε οι διαπιστώσεις για το περιβάλλον δεν ήταν τόσο
δυσοίωνες και τροµακτικές και η ανάγκη για δράση πιο επιτακτική.

� Από τα πρώτα θέµατα ατζέντας σε επίπεδο αρχηγών κρατών σε
παγκόσµιο επίπεδο.

� Κοινή η διαπίστωση ότι η αφύπνιση και η γνώση πρέπει να
διαπεράσει όλη την κοινωνία, όλες τις ηλικίες.

ΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλον::::
ΗΗΗΗ ιεράρχησηιεράρχησηιεράρχησηιεράρχηση τουτουτουτου στηνστηνστηνστην παγκόσµιαπαγκόσµιαπαγκόσµιαπαγκόσµια ατζένταατζένταατζένταατζέντα



ΟΟΟΟΟΟΟΟ πλανήτηςπλανήτηςπλανήτηςπλανήτηςπλανήτηςπλανήτηςπλανήτηςπλανήτης κινδυνεύεικινδυνεύεικινδυνεύεικινδυνεύεικινδυνεύεικινδυνεύεικινδυνεύεικινδυνεύει

� Για να αντιµετωπίσει τις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, και
των µετακινήσεων, ο άνθρωπος χρησιµοποιεί όλο και περισσότερο
πετρέλαιο, αέριο και άνθρακα.

� Αυτά εκπέµπουν CO2 που επιβαρύνει σοβαρά την ατµόσφαιρα
δηµιουργώντας το φαινόµενο των κλιµατικών αλλαγών.

� Οι κλιµατικές αλλαγές απειλούν τη ζωή στον πλανήτη: 

� Τα παγόβουνα λιώνουν, 

� η στάθµη της θάλασσας ανεβαίνει, 

� οι φυσικές καταστροφές (πληµµύρες, καταιγίδες, ξηρασία) γίνονται όλο
και περισσότερες. 

� η γη ερηµοποιείται, 

� είδη της χλωρίδας και πανίδας εξαφανίζονται

� όλο και περισσότεροι άνθρωποι κινδυνεύουν από πείνα και λειψυδρία.



ΟΟΟΟΟΟΟΟ πλανήτηςπλανήτηςπλανήτηςπλανήτηςπλανήτηςπλανήτηςπλανήτηςπλανήτης κινδυνεύεικινδυνεύεικινδυνεύεικινδυνεύεικινδυνεύεικινδυνεύεικινδυνεύεικινδυνεύει

� Η θερµοκρασία του πλανήτη αυξήθηκε κατά 1oC στην ΕΕ, τον
τελευταίο αιώνα. 

� Μέχρι το 2100 αναµένεται περαιτέρω αύξηση µέσης θερµοκρασίας
κατά 1,4-5,8 oC.

� 50% αύξηση της συγκέντρωσης αερίων του θερµοκηπίου από τη
βιοµηχανική επανάσταση

� Τα 5 θερµότερα έτη από το 1860 µέχρι σήµερα ανήκουν στην
τελευταία 10ετία

� Η κορυφή από χιόνι του όρους Κιλιµάντζαρο στην Τανζανία
δηµιουργήθηκε πριν από 11.000 χρόνια περίπου αλλά, σύµφωνα µε
ορισµένους επιστήµονες, θα λιώσει εντελώς τις ερχόµενες δύο
δεκαετίες.

� Ένας ευρωπαίος πολίτης ευθύνεται για την εκποµπή 10 τον
αερίων/έτος

� Η ΕΕ ευθύνεται για το 14% των παγκόσµιων εκποµπών



ΣυλλογικήΣυλλογικήΣυλλογικήΣυλλογικήΣυλλογικήΣυλλογικήΣυλλογικήΣυλλογική αλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλά καικαικαικαικαικαικαικαι ατοµικήατοµικήατοµικήατοµικήατοµικήατοµικήατοµικήατοµική

ευθύνηευθύνηευθύνηευθύνηευθύνηευθύνηευθύνηευθύνη

Το πρόβληµα της αλλαγής του κλίµατος αφορά τον καθένα µας

Μερικά παραδείγµατα...

� Τα νοικοκυριά ευθύνονται για το 1/3 της ενέργειας που
καταναλώνεται στην ΕΕ (20% των αερίων του θερµοκηπίου)
� 70% της ενέργειας των νοικοκυριών καταναλώνεται για θέρµανση

� 14% για παροχή ζεστού νερού

� 12% για φωτισµό και ηλεκτρικές συσκευές

� Η χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων ευθύνεται για το 10% των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στην ΕΕ

� Πολλές άλλες καθηµερινές δραστηριότητές µας ευθύνονται για
εκποµπές

Με µικρές απλές καθηµερινές ενέργειες µπορούµε να πετύχουµε

συνολικά µεγάλα οφέλη

Η ενηµέρωση, η αφύπνιση, η εκπαίδευση παίζουν πρωτεύοντα ρόλο



ΠαραδείγµαταΠαραδείγµαταΠαραδείγµαταΠαραδείγµαταΠαραδείγµαταΠαραδείγµαταΠαραδείγµαταΠαραδείγµατα απλώναπλώναπλώναπλώναπλώναπλώναπλώναπλών αλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλά

σηµαντικώνσηµαντικώνσηµαντικώνσηµαντικώνσηµαντικώνσηµαντικώνσηµαντικώνσηµαντικών ενεργειώνενεργειώνενεργειώνενεργειώνενεργειώνενεργειώνενεργειώνενεργειών

� 4 βασικά παραδείγµατα απλών καθηµερινών
ενεργειών για περιορισµό των επιπτώσεων στην
αλλαγή του κλίµατος:

� Να µειώσει την ένταση της θέρµανσης, να χρησιµοποιεί
συσκευές χαµηλής κατανάλωσης

� Να σβήνει τις ηλεκτρικές συσκευές, υπολογιστές, φώτα, 
τηλεόραση

� Να κάνει ανακύκλωση (διαλογή απορριµάτων, 
επαναχρησιµοποίηση)

� Να επιλέξει την οικολογική µετακίνηση (περπάτηµα, 
µέσα µαζικής µεταφοράς, ποδήλατο κλπ)



ΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγή κοινωνικήςκοινωνικήςκοινωνικήςκοινωνικήςκοινωνικήςκοινωνικήςκοινωνικήςκοινωνικής νοοτροπίαςνοοτροπίαςνοοτροπίαςνοοτροπίαςνοοτροπίαςνοοτροπίαςνοοτροπίαςνοοτροπίας --------

ΟΟΟΟΟΟΟΟ ρόλοςρόλοςρόλοςρόλοςρόλοςρόλοςρόλοςρόλος τωντωντωντωντωντωντωντων παιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιών

� Οι σηµερινοί έφηβοι είναι αυτοί που θα βιώσουν τις επιπτώσεις
της αλλαγής του κλίµατος πολύ περισσότερο από όσο εµείς τώρα
- και θα αναγκαστούν να αντιµετωπίσουν το ζήτηµα. 

� Είναι σηµαντικό να εξοικειωθούν µε την παρούσα γνώση, να
ενηµερωθούν για τις αιτίες της αλλαγής του κλίµατος και να
κατανοήσουν τι µπορούν να κάνουν οι ίδιοι ως πολίτες.

� Τα παιδιά αποτελούν την γενιά πολιτών, επιστηµόνων, πολιτικών
του αύριο. Αυτοί που θα πάρουν τις αποφάσεις.

� Είναι οι καλύτεροι «δέκτες» και οι καλύτεροι «ποµποί» νέας
πληροφορίας και µηνυµάτων στον περίγυρό τους.

� Γι αυτό µηνύµατα και εκπαιδεύσεις που στοχεύουν σε αλλαγή
κοινωνικής νοοτροπίας, συχνά ξεκινούν από τα παιδιά. 



ΠοιαΠοιαΠοιαΠοιαΠοιαΠοιαΠοιαΠοια ηηηηηηηη αξίααξίααξίααξίααξίααξίααξίααξία τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης

περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικήςπεριβαλλοντικήςπεριβαλλοντικήςπεριβαλλοντικήςπεριβαλλοντικήςπεριβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής εκπαίδευσηςεκπαίδευσηςεκπαίδευσηςεκπαίδευσηςεκπαίδευσηςεκπαίδευσηςεκπαίδευσηςεκπαίδευσης

� Αν και...

σε όλα τα κείµενα της ΕΕ, πολιτικής, νοµοθεσίας, χρηµατοδότησης, που

σχετίζονται µε περιβάλλον και ενέργεια, όλο και πιο συχνά, προστίθεται και η

παράγραφος που τονίζει την σηµασία της πληροφόρησης, της ανταλλαγής

πληροφοριών, της εκπαίδευσης.

� Ωστόσο,

η ‘σηµαία’ της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µπήκε από τα Ηνωµένα Έθνη µε
τη Στρατηγική :

«2005-2014 : Η δεκαετία για την Εκπαίδευση Αειφορικής Ανάπτυξης»

Ευρεία διαβούλευση µε φορείς, κυβερνήσεις, ΜΚΟ, ειδικούς, >2000

� ∆εσµεύσεις και στόχοι από τα έθνη (υπό την UNESCO).  

� Η σηµασία της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα

� Η σηµασία της εκπαίδευσης σε όλες τις ηλικίες από την παιδική & για όλη τη
ζωή



20052005200520052005200520052005--------2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 : : : : : : : : ΗΗΗΗΗΗΗΗ δεκαετίαδεκαετίαδεκαετίαδεκαετίαδεκαετίαδεκαετίαδεκαετίαδεκαετία γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια τηντηντηντηντηντηντηντην

ΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευση ΑειφορικήςΑειφορικήςΑειφορικήςΑειφορικήςΑειφορικήςΑειφορικήςΑειφορικήςΑειφορικής ΑνάπτυξηςΑνάπτυξηςΑνάπτυξηςΑνάπτυξηςΑνάπτυξηςΑνάπτυξηςΑνάπτυξηςΑνάπτυξης

((((((((DESD)DESD)DESD)DESD)DESD)DESD)DESD)DESD)
Κύριος στόχος της DESD

Οι κυβερνήσεις

να ενσωµατώσουν τη στρατηγική DESD στα εθνικά εκπαιδευτικά τους

συστήµατα και στρατηγικές, αλλά και στα Εθνικά Σχέδια Ανάπτυξης και

να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση και τη συµµετοχή του κοινού

έτσι ώστε η αλλαγή στις δηµόσιες συµπεριφορές και στην

εκπαιδευτική προσέγγιση να συµβαδίζουν µε τις νέες προκλήσεις

της αειφόρου ανάπτυξης

Οι 4 επιµέρους στόχοι της UNESCO και των Κρατών Μελών για την DESD 

� Βελτίωση της πρόσβασης σε βασική ποιοτική εκπαίδευση

� Αναπροσανατολισµός των εκπαιδευτικών προγραµµάτων

� Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού

� Παροχή εκπαίδευσης

Το όφελος θα είναι για τη ζωή χιλιάδων κοινοτήτων και εκατοµµυρίων

ανθρώπων αναδεικνύοντας την αειφόρο ανάπτυξη στο νέο εφικτό ιδανικό.



20052005200520052005200520052005--------2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 : : : : : : : : ΗΗΗΗΗΗΗΗ δεκαετίαδεκαετίαδεκαετίαδεκαετίαδεκαετίαδεκαετίαδεκαετίαδεκαετία γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια τηντηντηντηντηντηντηντην

ΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευση ΑειφορικήςΑειφορικήςΑειφορικήςΑειφορικήςΑειφορικήςΑειφορικήςΑειφορικήςΑειφορικής ΑνάπτυξηςΑνάπτυξηςΑνάπτυξηςΑνάπτυξηςΑνάπτυξηςΑνάπτυξηςΑνάπτυξηςΑνάπτυξης

((((((((DESD)DESD)DESD)DESD)DESD)DESD)DESD)DESD)

Ορισµός της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη

� Σεβασµός, αξία και διατήρηση των κεκτηµένων του
παρελθόντος

� Αναγνώριση των θησαυρών της γης και των ανθρώπων

� Ένας κόσµος µε επαρκή τροφή, υγεία και παραγωγική ζωή για
όλους

� Αποτίµηση, φροντίδα και αποκατάσταση του Πλανήτη

� ∆ηµιουργία ενός καλύτερου, ασφαλέστερου και πιο δίκαιου
κόσµου

� Πολίτες µε φροντίδα, ευθύνη και δικαιώµατα σε τοπικό, εθνικό
και παγκόσµιο επίπεδο



ΗΗΗΗΗΗΗΗ ΕυρώπηΕυρώπηΕυρώπηΕυρώπηΕυρώπηΕυρώπηΕυρώπηΕυρώπη

� Μάιος 2007 : Ευρωπαϊκό Συνέδριο µε στόχο ένα ευρωπαϊκό
Πρόγραµµα ∆ράσης µε παγκόσµια αποτελέσµατα, 

� Νοέµβριος 2007 : Συνέδριο «ΕΕ και Αειφόρος Ανάπτυξη»

� Ιστοσελίδα της ΕΕ για το περιβάλλον, τα παιδιά και τη
νεολαία

� ∆ικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αλλαγή
του κλίµατος

�

� Εκστρατεία ΕΕ «Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας!»

� Εκστρατεία KidsCall

� ∆ίκτυo Youth and Environment Europe

� ∆ίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών για Εκπαίδευση σε θέµατα
Αειφορίας (RES)



20052005200520052005200520052005--------2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 : : : : : : : : ΗΗΗΗΗΗΗΗ δεκαετίαδεκαετίαδεκαετίαδεκαετίαδεκαετίαδεκαετίαδεκαετίαδεκαετία γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια τηντηντηντηντηντηντηντην

ΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευση ΑειφορικήςΑειφορικήςΑειφορικήςΑειφορικήςΑειφορικήςΑειφορικήςΑειφορικήςΑειφορικής ΑνάπτυξηςΑνάπτυξηςΑνάπτυξηςΑνάπτυξηςΑνάπτυξηςΑνάπτυξηςΑνάπτυξηςΑνάπτυξης

((((((((DESD)DESD)DESD)DESD)DESD)DESD)DESD)DESD)

Τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης

� ∆ιαδραστικό και ολιστικό

� Να διέπεται από υψηλές αρχές

� Κριτική σκέψη και επίλυση προβληµάτων

� ∆ιδασκαλία πολυµέσων (λόγος, τέχνη, θέατρο, 
συζήτηση, κλπ

� Συµµετοχή στις αποφάσεις

� Σύνδεση µε τα τοπικά προβλήµατα



ΙστοσελίδαΙστοσελίδαΙστοσελίδαΙστοσελίδαΙστοσελίδαΙστοσελίδαΙστοσελίδαΙστοσελίδα τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια τοτοτοτοτοτοτοτο περιβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλον, , , , , , , , 

τατατατατατατατα παιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιά καικαικαικαικαικαικαικαι τητητητητητητητη νεολαίανεολαίανεολαίανεολαίανεολαίανεολαίανεολαίανεολαία

Μήνυµα του Επιτρόπου, Σ. ∆ήµα

Ενότητες

� αέρας

� νερό

� σκουπίδια

� φύση

Σε κάθε ενότητα :
1. Πληροφορίες για το πρόβληµα και την κατάσταση. 

Μέτρα αντιµετώπισης, προτάσεις

2. «∆οκίµασε τις γνώσεις σου!»

3. Οµαδικές δραστηριότητες και σχέδια

http://http://ec.europa.eu/environment/youth/index_el.htmlec.europa.eu/environment/youth/index_el.html



ΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγή κλίµατοςκλίµατοςκλίµατοςκλίµατοςκλίµατοςκλίµατοςκλίµατοςκλίµατος

� ∆ικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ειδικά για µαθητές. 
Τµήµα για τα σχολεία

� Μήνυµα του Ευρωπαίου Επιτρόπου Σταύρου ∆ήµα προς όλους
τους δασκάλους.

� Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη β’/βάθµια εκπαίδευση

� Τα σηµαντικά πράγµατα που µπορείτε να κάνετε για να συµβάλετε
στην καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών.

� µαθητικό φυλλάδιο, µε πληροφορίες για τις κλιµατικές µεταβολές
και το ρόλο που µπορεί ο καθένας να παίξει στην αντιµετώπισή
τους.

� Υπογραφή συµβολικής «δέσµευσης» από µαθητές και δασκάλους, 
ατοµικά ή συλλογικά για µικρές αλλαγές στην καθηµερινή σας
ζωή.

� ∆ηµιουργικές ιδέες για τα σχολεία, 
� πχ. διεθνής παιδικός διαγωνισµός ζωγραφικής για το περιβάλλον. (πρόγραµµα
Ηνωµένων Εθνών UNEP)

www.climatechange.eu.comwww.climatechange.eu.com..



Οδηγός Μαθητή: Η Αλλαγή του Κλίµατος Εξαρτάται από Εσάς

Ιδέες για συζήτηση / 4 φύλλα εργασίας

«∆ήλωσε τη δέσµευσή σου!»

«Σκέψου, συζήτησε, πράξε!»

«Ύψωσε τη φωνή σου!»

«ερωτηµατολόγια»

EPAEDIA - µία εγκυκλοπαίδεια για το περιβάλλον

V GAS - Ενέργεια, Τρόπος Ζωής & Κλίµα ( Παιχνίδι / Αγγλικά ) 

Περιβάλλον για Νέους της Ευρώπης

ManagEnergy ( on line βάση δεδοµένων για ενεργειακά θέµατα
µε ενότητες για δασκάλους και παιδιά 12-16 ετών - Αγγλικά )

Υλικό για δασκάλους

Υλικό για µαθητές

Παιχνίδια

Φυλλάδια

Σύνδεσµοι

Οδηγός Μαθητή: «Η Αλλαγή του Κλίµατος Εξαρτάται από Εσάς»

Φυλλάδιο

Παρουσίαση PowerPoint

ΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγή κλίµατοςκλίµατοςκλίµατοςκλίµατοςκλίµατοςκλίµατοςκλίµατοςκλίµατος
www.climatechange.eu.comwww.climatechange.eu.com..



ΕκστρατείεςΕκστρατείες ενηµέρωσηςενηµέρωσης

«Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας!» , Καλοκαίρι ‘06

Στόχος εκστρατείας κατά των κλιµατικών αλλαγών

� Αύξηση της επίγνωσης των πολιτών

� Βοήθεια ώστε όλοι οι πολίτες και οι τοµείς της κοινωνίας να δράσουν

αποτελεσµατικά, µε µικρές αλλαγές στην καθηµερινότητα

Επικοινωνιακές εκστρατείες σε δηµόσιες χώρους, εκδηλώσεις, διαφηµίσεις

Εγχειρίδιο για µαθητές, "Βιβλίο των νέων της Ευρώπης: Μάθε να επιλέγεις" 

2007-2008 /  >2,3 εκατοµµύρια αντίτυπα

«Εκστρατεία KidsCall», http://kidscall.info/

Τα παιδιά από όλο τον κόσµο στέλνουν µηνύµατα που προωθούνται στους
πολιτικούς

� Το «Παγκόσµιο Συµβούλιο του Μέλλοντος» (50 οραµατιστές από τις 5 

ηπείρους, 10-5-07) εγγυάται τη µεταφορά των µηνυµάτων στους πολιτικούς. 

� Χιλιάδες παιδιά από όλο τον κόσµο, µε µηνύµατα, κάρτες, ζωγραφιές, βίντεο. 



ΕυρωπαϊκάΕυρωπαϊκάΕυρωπαϊκάΕυρωπαϊκάΕυρωπαϊκάΕυρωπαϊκάΕυρωπαϊκάΕυρωπαϊκά δίκτυαδίκτυαδίκτυαδίκτυαδίκτυαδίκτυαδίκτυαδίκτυα

� ∆ίκτυo Youth and Environment Europe
(Νεολαία και Περιβάλλον Ευρώπης)  
Ευρωπαϊκές οργανώσεις νέων από 28 κράτη, που
δραστηριοποιούνται στη µελέτη της φύσης και στην προστασία
του περιβάλλοντος. 

� ∆ίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την Εκπαίδευση
σε θέµατα Αειφορίας (RES) 
17 ευρωπαϊκές περιφέρειες από 7 κράτη µέλη. Το RES έχει ως
στόχο του να ανταποκρίνεται και να παρέχει στήριξη στις
δεσµεύσεις των ευρωπαϊκών οργάνων και άλλων διεθνών
οργανισµών στον τοµέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.



ΑντίΑντίΑντίΑντίΑντίΑντίΑντίΑντί συµπεράσµατοςσυµπεράσµατοςσυµπεράσµατοςσυµπεράσµατοςσυµπεράσµατοςσυµπεράσµατοςσυµπεράσµατοςσυµπεράσµατος........................

«….αν εξετάσουµε οποιοδήποτε µεγάλο

πρόβληµα σήµερα –την εξάλειψη της φτώχειας

ή την επίτευξη της ειρήνης ή το περιβάλλον-, η

εκπαίδευση είναι πάντα µέρος της λύσης του

προβλήµατος και µερικές φορές είναι η

απλούστερη λύση»

Nicholas Negroponte , ιδρυτής της ΜΚΟ ‘One Laptop Per Child’


