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Σύνδεση των παιδιών με τον κόσμο της φύσης;

Ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια θετικής
συμπεριφοράς ως προς τη διαχείριση του φυσικού
πλούτου;

Ενθάρρυνση συνηθειών καθοριστικών για τη
μελλοντική συμπεριφορά, μεταλαμπαδεύοντας αξίες
που διαρκούν εφ’ όρου ζωής;

Κατανόηση του πώς οι πράξεις μας επηρεάζουν το
περιβάλλον και τη ζωή μας από τα παιδιά μέσω της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Η μεγαλύτερη απειλή για τον
πλανήτη μας είναι η πεποίθηση
ότι κάποιος άλλος θα τον σώσει 
 - Robert Swan
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Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται συνεχώς στην
περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, όχι μόνο
όσον αφορά στην εκπαίδευση και τις αναπτυξιακές
διαδικασίες, αλλά, κυρίως, αναφορικά με την
εγκάρσια και διεπιστημονική μάθηση, όπως και
στην περίπτωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό του ELVE θα καλύψει τις
ανάγκες εκπαιδευτικών Προδημοτικής και
Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Για σκοπούς ευελιξίας και εξατομίκευσης, το υλικό
θα έχει ηλεκτρονική μορφή, με έμφαση στην
εμπειρική και διαδραστική μάθηση. 

Η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι εξαιρετικά
επιβλαβής για τον πλανήτη. Ό,τι συμβαίνει σε ένα
τμήμα του, τον επηρεάζει στο σύνολό του. Η υγεία
και η ευημερία μας εξαρτάται από το περιβάλλον
μας. Το περιβάλλον, η κοινωνία και η οικονομία
αποτελούν τομείς του ίδιου συστήματος.

Κατανοώντας αυτή τη σύνδεση, μπορούμε να
επιτύχουμε βιωσιμότερο τρόπο ζωής,

σταθερότερη οικονομία και κοινωνία χωρίς
αποκλεισμούς.

Η  ΒΑΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΦΥΣΗΣ  ΕΙΝΑΙ  Η
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .

πληροφόρησης, αναφόρτωσης και τηλεφόρτωσης
Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων με έμφαση στη
σημασία της περιβαλλοντικής αειφόρου ανάπτυξης και
των κοινωνικών αξιών και στόχο την ενδυνάμωση των
εκπαιδευτικών δομών σε ένα σύστημα αξιών με τη
στήριξη όλων των ενδιαφερομένων φορέων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

για εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης και
Φροντίδας (ΠΕΦ) και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με
την προσθήκη σύντομης έκθεσης για την τρέχουσα
παροχή κατάρτισης εκπαιδευτικών στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΔΙΕΘΝΙΚΟΥ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ  ΓΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

και Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων για την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με βάση την Εκπαίδευση
Αξιών για εκπαιδευτικούς Προδημοτικής και Δημοτικής
Εκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη και την προώθηση
καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων

με σαφείς οδηγίες σχετικά με το προτεινόμενο μοντέλο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και με σκοπό την
βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
αυξάνοντας την ποιότητα και το εύρος της βασικής και
συνεχούς κατάρτισης 

Τα παιδιά του σήμερα μέτοχοι στην
προστασία του πλανήτη του αύριο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ  ΚΟΜΒΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΤΟΥ
ELVE

για αύξηση της εμβέλειας του έργου και για την
ευαισθητοποίηση στη χρήση περιβαλλοντικών
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων στην προσχολική αγωγή
και δημοτική εκπαίδευση, υποστηρίζοντας την
επίτευξη Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη, βάση για
ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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