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ΘΕΜΑ: Καμπάνια για τη μείωςη του Φριςτουγεννιάτικου οικολογικού
αποτυπώματοσ – Δράςη ευαιςθητοποίηςησ «Γίνε εςύ το αςτέρι!!!» των
Διευθύνςεων Π.Ε. Γ΄ και Δ΄ Αθήνασ
Οι Διευθύνςεισ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Γ΄ και Δ’ Αθόνασ, δια των
Υπευθύνων Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ, διοργανώνουν καμπϊνια ενημϋρωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ για τη μεύωςη του Χριςτουγεννιϊτικου οικολογικού αποτυπώματοσ
και την υπερκατανϊλωςη φυςικών πόρων και ενϋργειασ κατϊ την περύοδο των
Χριςτουγεννιϊτικων εορτών. Η καμπϊνια ϋχει θϋμα:

«Γίνε εςύ το αςτέρι!!! Υώτιςε τη Γη και τον Άνθρωπο»
Η καμπϊνια λαμβϊνοντασ υπόψη την παγκόςμια διϊςταςη τησ Εκπαίδευςησ για
την Αειφορία και τουσ 17 τόχουσ για τη Βιώςιμη Ανάπτυξη, προκρύνει την
ανϊγκη ςυμπεριφοριςτικόσ αλλαγόσ εκ μϋρουσ των πολιτών. Στο πλαύςιο αυτό
προβϊλει τη ςυνεργαςύα ανϊμεςα ςτη ςχολικό κοινότητα και ςτισ υποςτηρικτικϋσ
δομϋσ (Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ) ωσ καλό πρακτικό ςτην
εκπαιδευτικό διαδικαςύα για την προώθηςη τησ Αειφορύασ.
τόχοι τησ καμπάνιασ είναι οι μαθητέσ:
 να ενημερωθούν ςχετικϊ με τον αντύκτυπο ςτο περιβϊλλον που προκαλούν,
κατϊ τη διϊρκεια των Χριςτουγϋννων, οι επιλογϋσ και οι υπερβολϋσ τησ
καταναλωτικόσ μασ ςυμπεριφορϊσ,
 να ςυνειδητοποιόςουν ότι δεν πρϋπει να ξεπερνούμε τη φϋρουςα ικανότητα
του οικοςυςτόματοσ του πλανότη

 να εναρμονύςουν τισ ςυμπεριφορϋσ τουσ με τισ ανϊγκεσ που απαιτούνται για τη
βιωςιμότητα ώςτε η φυςικό επιθυμύα των αναπτυςςόμενων χωρών να
απολαμβϊνουν το ύδιο επύπεδο ευημερύασ με τισ αναπτυγμϋνεσ χώρεσ
 να νιώςουν ωσ πολίτεσ του κόςμου κι όχι ωσ πολύτεσ μιασ χώρασ που ο
τρόποσ ζωόσ και η κατανϊλωςη ςυν-εξελύςςονται με την τεχνολογύα, τισ
υποδομϋσ, τισ αγορϋσ, το νομικό ςύςτημα, την κοινωνικό δομό και τον
πολιτιςμό,
 να επιθυμούν ϋναν κόςμο που θα ϋχει τα ύδια δικαιώματα και τισ ύδιεσ
ςυνθόκεσ ζωόσ με εμϊσ, ςυνθόκεσ που ιςχύουν για όλα τα ϋθνη, χωρίσ να
αφήνουν κανέναν πίςω (17 Αναπτυξιακοί Στόχοι για τη Βιώσιμοι Ανάπτυξη).
Κρίνεται ςκόπιμη η διάχυςη τησ καμπάνιασ τόςο ςτη μαθητική και
εκπαιδευτική κοινότητα όςο και ςτην ευρύτερη κοινωνία (γονείσ, ςυγγενείσ,
φίλουσ, γειτονιά κλπ), διότι μόνο ςυνδυαςτικά και ωσ μια ςυλλογική
προςπάθεια θα καταςτεί δυνατή η επίτευξη των ςτόχων.
Το πνεύμα των Χριςτουγϋννων ασ φωτύςει τισ καρδιϋσ και τισ ψυχϋσ μασ, ώςτε
να κϊνουμε αειφορικϋσ επιλογϋσ που θα εύναι προσ όφελοσ του ανθρώπου και του
πλανότη.
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