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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ:
121 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΡΔΙΑΝ ΣΗΝ
ΠΡΑΙΝΗ ΗΜΑΙΑ
«Για λίγο ας κοιηατηούμε και ας πούμε λογικά, πως πρέπει ηα ζτολεία μας να είναι
οικολογικά»
Τν κεγαιύηεξν Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζηνλ κόζμο, ηα
Οικολογικά χολεία, ζπκπιεξώλεη θέηνο ηα 25 χρόνια ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σην πιαίζην
ηνπ ενξηαζκνύ πξαγκαηνπνηήζεθε ε βξάβεπζε 121 ζχολικών μονάδων κε ηελ
πξάζηλε ζεκαία, παγθόζκην ζύκβνιν αεηθνξηθήο πηζηνπνίεζεο ηωλ ζρνιείωλ, ζην
Μνπζείν Μπελάθε, ην Σάββαην 6 Απξίιε. Tελ εθδήιωζε νξγάλωζε ε Ειιεληθή
Εηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο (ΕΕΠΦ), εζληθόο ρεηξηζηήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαη
ηίκεζε κε ηελ παξνπζία ηεο ε θα Σίζζπ Παπινπνύινπ, ζπδύγνπ ηεο Απηνύ
Εμνρόηεηαο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δεκνθξαηίαο. Σπκκεηείραλ πεξηζζόηεξα από 500
καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, από όιε ηελ Ειιάδα, πνπ έδωζαλ έλα γηνξηηλό ηόλν
κε ηα θαηαπιεθηηθά δξώκελα πνπ παξνπζίαζαλ. Παξεπξέζεθε επίζεο ε θα
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Μπάθα,
Αλαπιεξώηξηα
Πξνϊζηακέλε
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Πξνγξακκάηωλ γηα ηελ Εθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία, εθ κέξνπο ηνπ Υπνπξγείνπ
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάηωλ, πνπ κεηέθεξε ηνλ ελζνπζηαζκό ηεο γηα ηελ
αληαπόθξηζε ηωλ καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέωλ ζην πξόγξακκα.
Τελ εθδήιωζε άλνημε ν θ. Σηακάηεο Σθακπαξδώλεο, Αληηπξόεδξνο ηνπ Δ.Σ. ηεο
ΕΕΠΦ, κε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηωλ αλζξώπωλ ηεο ΕΕΠΦ πνπ αλέιαβαλ ηελ
πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξηλ από 25 ρξόληα. Τόληζε κάιηζηα όηη, ράξε ζηηο
πξνζπάζεηέο ηνπο, ε Ειάδα ήηαλ κία από ηηο 4 πξώηεο ρώξεο εθαξκνγήο ηνπ.
Αθνινύζεζε ν θ. Νίθνπ Πέηξνπ, πξόεδξνο ηνπ Δ.Σ. ηεο ΕΕΠΦ πνπ, κέζα από
αξρεηαθέο θωηνγξαθίεο, παξνπζίαζε ην πξώην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ δεκηνύξγεζε
ε ΕΕΠΦ θαη δηέλεηκε ζε όια ηα ζρνιεία ηεο ρώξαο ην 1951, πνιύ πξηλ θαλ
θαζηεξωζεί ν όξνο πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Σηε ζπλέρεηα αλαθέξζεθε ζηελ
εμέιημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο παγθνζκίωο, θάλνληαο ιόγν γηα ηηο θνηλέο πξνθιήζεηο
ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη ηελ πνηθηιία ηωλ δηαθνξεηηθώλ δξάζεωλ πνπ
αλαπηύζζνληαη ωο απάληεζε ζε απηέο, ηδηαίηεξα ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Πιένλ
ππάξρνπλ 51.000 Οηθνινγηθά Σρνιεία ζε 67 ρώξεο, κε ζπκκεηνρή 1,3 εθ.
εθπαηδεπηηθώλ θαη ζρεδόλ 20 εθ. καζεηώλ. Τειεηώλνληαο αλαθέξζεθε ζηνλ ξόιν πνπ
κπνξνύλ λα παίμνπλ νη λένη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο
ζαιάζζηαο ξύπαλζεο θαη ηωλ άιιωλ θξίζηκωλ πξνβιεκάηωλ ηωλ εκεξώλ καο.
Αθνινύζεζαλ νη παξνπζηάζεηο ηνπ έξγνπ ηωλ ζρνιείωλ κέζα από ζεαηξηθά δξώκελα,
βίληεν, ηξαγνύδη θαη έθζεζε αθίζαο. Οη καζεηέο πήξαλ ην ιόγν πεξλώληαο ην δηθό
ηνπο κήλπκα όηη «ε θύζε κπνξεί λα γελλεζεί μαλά αλ όινη παιέςνπκε καδί κηα
αγθαιηά». Η εθδήιωζε ηειείωζε κε ηελ απνλνκή ηωλ Πξάζηλωλ Σεκαηώλ θαη κηα
ζπγθηλεηηθή αλαθνξά ηεο θα Σίζζπο Παπινπνύινπ, πνπ παξαθίλεζε ηνπο καζεηέο,
ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα ζπλερίζνπλ κε δύλακε θαη ζνβαξόηεηα ην
έξγν ηωλ «Οηθνινγηθώλ Σρνιείωλ».
Μεηά από πξόηαζε ηεο ΕΕΠΦ, ε θα Παπινπνύινπ αλέιαβε επίζεκα ηνλ ξόιν ηεο
πξέζβεηξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ Ειιάδα.
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Στεηικά με ηην Ελληνική Εηαιρία Προζηαζίας ηης Φύζης
H Ελληνική Εηαιρία Προζηαζίας ηης Φύζης είλαη ε παιαηόηεξε πεξηβαιινληηθή
νξγάλσζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ειιεληθνύ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο κε ζηαζεξή
ιεηηνπξγία από ην 1951. Οη ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο αθνξνύλ πεξηβαιινληηθέο
παξεκβάζεηο, πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο ηεο θύζεο θαη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο
εγθεθξηκέλα από ην Υπνπξγείν Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, δξάζεηο γηα ηελ
ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ. Η Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο
Φύζεο είλαη επίζεο εζληθόο ρεηξηζηήο πέληε δηεζλώλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, ην δηεζλή ζπληνληζκό ησλ νπνίσλ έρεη ην Ίδρσμα
για ηην Περιβαλλονηική Εκπαίδεσζη (Foundation for Environmental Education FEE): «Οηθνινγηθά Σρνιεία», «Μαζαίλσ γηα ηα Γάζε», «Νένη Γεκνζηνγξάθνη γηα ην
πεξηβάιινλ», ην «Γαιάδηα Σεκαία» θαη «Green Key».
Στεηικά με ηο Διεθνές Θεμαηικό Δίκησο Π.Ε. «Οικολογικά Στολεία»
Τν Γηεζλέο Θεκαηηθό Γίθηπν ΠΔ «Οηθνινγηθά Σρνιεία» μεθίλεζε ζηελ Διιάδα ην 1994
θαη απεπζύλεηαη ζε ζρνιεία όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ. Δίλαη εγθεθξηκέλν από
ην Υπνπξγείν Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ κε ζπληνληζηηθό θνξέα ηε
Γηεύζπλζε Β'Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο B’Αζήλαο θαη εζληθό ρεηξηζηή, από ην 1995, ηελ
Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο (ΔΔΠΦ). Σηόρνο ηνπ είλαη ε
επαηζζεηνπνίεζε, ε εθπαίδεπζε θαη ε αιιαγή ζηάζεο ησλ καζεηώλ ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα. Τα παηδηά ελζαξξύλνληαη λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ζηελ εθαξκνγή δξάζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ. Απεπζύλεηαη ζε νιόθιεξε ηελ
ζρνιηθή θνηλόηεηα (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνύο, γνλείο, εξγαδόκελνπο ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο) θαη έρεη ζρεδηαζηεί ώζηε λα ελζαξξύλεη όιν ην ζρνιείν λα θηλεηνπνηεζεί θαη
λα αλαιάβεη δξάζε γηα ην πεξηβάιινλ. Δλζαξξύλεη, επίζεο, ηελ ζπλεξγαζία κεηαμύ
καζεηώλ, θαζεγεηώλ, γνλέσλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηελ επίηεπμε
απνηειεζκαηηθόηεξεο πεξηβαιινληηθήο δξάζεο.
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