
                                                                   

 

 

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

1o Θερινό Σχολείο για εκπαιδευτικοφσ ςτο Ηράκλειο τησ Κρήτησ:  
«Το Ταξίδι προσ την Αειφορία»:  . 

 

Η Ελληνική Εταιρία Προςταςίασ τησ Φφςησ ςασ καλεί ςτθν τελετι ζναρξθσ του 

1ου Θερινοφ ςχολείου με τίτλο:  «Σο Σαξίδι προσ την Αειφορία» που 

πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο του Διεκνοφσ Δικτφου Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ «Οικολογικά ςχολεία». Στο Θερινό Σχολείο κα ςυμμετζχουν 35 

εκπαιδευτικοί όλων των βακμίδων από όλθ τθν Ελλάδα. 

Η ζναρξθ κα λάβει χϊρα το άββατο 1η Ιουλίου ςτο Μουςείο Φυςικήσ Ιςτορίασ 

Κρήτησ ςτισ 17.30.  

Το Θερινό Σχολείο, ςτο Ηράκλειο τθσ Κριτθσ, οργανϊνει θ Ελληνική Εταιρία 

Προςταςίασ τησ Φφςησ (ΕΕΠΦ)* ςτο πλαίςιο του Διεθνοφσ Θεματικοφ Δικτφου 

Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ «Οικολογικά χολεία». Συνδιοργανωτζσ  του  

εκπαιδευτικοφ ςεμιναρίου είναι η Περιφζρεια Κρήτησ, το Μουςείο Φυςικήσ 

Ιςτορίασ Κρήτησ, το ΚΠΕ Αρχανών και θ  Διεφθυνςη Β΄ Αθήνασ Δ/θμιασ Εκπ/ςησ 

με τθν υποςτιριξθ του Ιδρφματοσ John S. Fafalios Foundation. 

Το Δίκτυο «Οικολογικά χολεία» ξεκίνθςε ςτθν Ελλάδα το 1995, ςυμμετζχουν 
περίπου 300 ςχολεία από όλθ τθν Ελλάδα. τόχοσ του είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ, 
θ εκπαίδευςθ  και θ αλλαγι ςτάςθσ όλων των εμπλεκόμενων ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία, ςε κζματα που αφοροφν το περιβάλλον, μζςα από ςυμμετοχικζσ 
διαδικαςίεσ ςτθ λιψθ αποφάςεων, ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν εφαρμογι των 
δράςεων, ϊςτε τα ςχολεία να γίνουν κοινότθτεσ αειφορικισ ςυμβίωςθσ ςε 
παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ. Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β΄ ΑΘΗΝΑ 



 
Μζςα από τη διάχυςη καλών πρακτικών περιβαλλοντικήσ εκπαίδευςησ το 
Θερινό χολείο περνάει ζνα ηχηρό μήνυμα δράςησ ώςτε: 
 
 Να εμπλακοφν κι άλλοι πολίτεσ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 
 Να γίνουν περιςςότερα προγράμματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ςτα 

ςχολεία. 
 Να ευαιςκθτοποιθκοφν περιςςότεροι εκπαιδευτικοί ςτθν περιβαλλοντικι 

εκπαίδευςθ. 
 Να ευαιςκθτοποιθκοφν περιςςότεροι μακθτζσ ςτθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ . 
 Να ευαιςκθτοποιθκοφν περιςςότεροι επιχειρθματίεσ ςτθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ. 
 Να γίνουν το επόμενο διάςτθμα περιςςότερεσ δράςεισ για το περιβάλλον 

ςτθν Κριτθ και ςε όλθ τθν Ελλάδα. 
 
 
Το Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» (Eco-Schools) είναι  ζνα από τα τρία (3) 
Διεκνι Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, εγκεκριμζνα από το 
Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ & Θρηςκευμάτων. Τα άλλα δφο είναι το 
«Μακαίνω για τα Δάςθ» και «Νζοι Δθμοςιογράφοι για το Περιβάλλον».  Διεκνισ 
Συντονιςτισ όλων των Δικτφων είναι το Ίδρυμα για τθν Περιβαλλοντικι 
Εκπαίδευςθ (Foundation for Environmental Education-FEE) με ζδρα τθ Δανία. Το 
FEE ζχει μζλθ ςε 73 χϊρεσ από όλεσ τισ θπείρουσ  και ςυντονίηει 5 διεκνι 
προγράμματα με εξζχουςα κζςθ παγκοςμίωσ ςτθν εκπαίδευςθ για τθ βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ και τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ.  Στθν Ελλάδα εκνικόσ χειριςτισ 
του δικτφου είναι θ Ελλθνικι Εταιρία Προςταςίασ τθσ Φφςθσ με Συντονιςτικό 
Φορζα τθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Βϋ Ακινασ.  

 
  * Η ΕΕΠΦ είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωςη εθνικήσ εμβζλειασ τησ 

χώρασ με αδιάλειπτη από το 1951 δράςη για τη φροντίδα και την προςταςία του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ και εθνικόσ ςυντονιςτήσ 5 διαχρονικών δικτφων βιώςιμησ ανάπτυξησ και 
περιβαλλοντικήσ εκπαίδευςη του FEE.  

 
Πληρoφορίεσ: 210 3224944 (εςωτ.113) 
Email: education@eepf.gr   
Ιςτοςελίδα: www.eepf.gr και http://ecoschools.gr/ 
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