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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (πυρκαγιές 
δασών, πλημμύρες, μόλυνση υδάτων και αέρος) επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών.
Ο σκοπός αυτού του δικτύου είναι να καταδείξει στις τοπικές κοινωνίες ότι οι πολίτες 
μπορούν να προστατεύσουν το χώρο που ζουν, μέσω της ενεργούς παρέμβασης, που 
περιλαμβάνει πληροφόρηση και αφύπνιση, δικτύωση και συνεργασία με την κοινωνία. Ο 
ρόλος που μπορεί να παίξει η νεολαία είναι σημαντικός.

Το δίκτυο Ecocitizens περιλαμβάνει 16 οργανώσεις συνεργάτες και τους τοπικούς 
συνεργάτες από 12 χώρες και συντονίζεται από την ελληνική ΜΚΟ Φιλοξενία. 
.
Μία σημαντική διάσταση του δικτύου είναι να καταγράψει και να μεταφέρει καλές πρακτικές 
περιβαλλοντικών δράσεων, που έχουν πραγματοποιηθεί από πολίτες.
Σ αυτό το βιβλίο θα βρείτε παραδείγματα επιτυχημένων δράσεων, είτε άμεσων 
παρεμβάσεων είτε εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών δράσεων, οι οποίες είχαν θετικό 
αντίκτυπο στη ζωή των τοπικών κοινωνιών στις οποίες έλαβαν χώρα.

Τώρα, πώς θα μπορούσε να μεταφερθεί αυτή η γνώση; Πώς να εκμεταλλευτούμε τις 
αποτελεσματικές δράσεις;

Κάποιες από τις καλές πρακτικές είναι δυνατόν να μεταδοθούν και μπορούν να 
αξιοποιηθούν όπως είναι (νερό, παιχνίδι-στρώμα του όζοντος), όμως κάποιες άλλες 
χρειάζονται κάποια εκπαίδευση και κάποιες άλλες πρέπει να προσαρμοστούν στα ειδικά 
περιβάλλοντα (καθαρίστε την Εσθονία, Martisorul), που εξαρτώνται από τις διαφορετικές 
κουλτούρες και την ομάδα-στόχο. 
Για τους συνεργάτες του δικτύου μας ήταν ενδιαφέρον να ανακαλύψουν ότι κάποιες 
δράσεις μπορούσαν να πραγματοποιηθούν παράλληλα σε κάθε χώρα, σα μια εκστρατεία, 
δίνοντας έτσι περισσότερη δύναμη στους τοπικούς παράγοντες, οι οποίοι θα μπορούσαν 
να νιώσουν ότι υποστηρίζονται από τους Ευρωπαίους γείτονές τους. Αυτές οι κοινές 
δράσεις μπορούν επίσης να προσφέρουν τη δυνατότητα να μοιραστούν εντυπώσεις και 
ιδέες και να συγκρίνουν αποτελέσματα για να τους καταστούν χρήσιμες για μελλοντική 
αξιοποίηση.
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ΘΕΜΑΤΑ

 Οι καλές πρακτικές που περιγράφονται παρακάτω είναι μερικά μόνο παραδείγματα 
και δεν καλύπτουν όλα τα θέματα των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν. 
Περισσότερες καλές πρακτικές θα δημοσιοποιηθούν σύντομα στον ιστότοπο: 
www.ecocitizens.eu. Ο σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα σε οποιονδήποτε να 
έρθει σε επαφή απευθείας με οργανισμούς σε διαφορετικές χώρες.

 Σε κάποιες περιπτώσεις οι δράσεις περιλαμβάνουν διαφορετικά θέματα ή έχουν να 
κάνουν με περιβαλλοντική αφύπνιση γενικά. Ομαδοποιήσαμε αυτές τα καλές 
πρακτικές κάτω από τον όρο «Οικολογική  αφύπνιση»

 Ο όρος «Απόβλητα» περιλαμβάνει δράσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης 
αποβλήτων.

 Ο όρος «Ενέργεια» εδώ διαχωρίζεται από τον όρο «κλιματικές αλλαγές ακόμα και 
αν αυτοί οι δύο όροι είναι άμεσα συνδεδεμένοι. Ο όρος «Ενέργεια» εδώ έχει την 

έννοια της εξοικονόμησης ενέργειας.
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 1.
Το ΣΤΟΙΧΗΜΑ μείωσης κατά 8% των εκπομπών CO2 σε 2 μήνες 

Χώρα: Ολλανδία

Θέμα: Κλιματική αλλαγή / Μόλυνση

Δράστες-Συμμετέχοντες: JMA (Youth Environment Active), ολλανδικά σχολεία και 
τοπικές αρχές ή εταιρίες. (www.JMA.org )

Παρουσίαση:

Τι είναι το Bet;
Μαθητές στοιχηματίζουν με δήμους ή οποιαδήποτε εταιρία από την τοπική κοινωνία ότι θα 
μειώσουν κατά 8% τις εκπομπές CO2 μέσα σε 2 μήνες.
Οι πολιτικοί μόνο μιλούν, αλλά εμείς το κάνουμε!!!

Μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα εμείς! Θέλετε να στοιχηματίσουμε;
Η κλιματική αλλαγή είναι ένα δύσκολο πρόβλημα.  Αυτό που είναι σαφές είναι ότι με τις 
συζητήσεις μονάχα δε θα βρεθεί η λύση. Με το «ΒΕΤ» θα θέλαμε να δείξουμε ότι, αντί 
κανείς να σπαταλάει χρόνο για να μιλάει, θα μπορούσε απλά να κάνει κάτι. Εξάλλου το 
μέλλον μας είναι το στοίχημα!  Η νεολαία προκαλεί την κοινότητά της και/ή την τοπική της 
εταιρεία σε ένα στοίχημα. Μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 γρηγορότερα απ’ 
ότι εκείνοι: Στο άμεσο περιβάλλον μας (στο σπίτι ή στο σχολείο) θα κάνουμε σε δύο μήνες 
αυτό που η κυβέρνηση ελπίζει να επιτύχει στα επόμενα δέκα χρόνια! 

Το ΒΕΤ το 2007
Το ΒΕΤ πραγματοποιείται επιτυχώς από το 2000/2001. Από τότε, 4000 νέοι άνθρωποι στην 
Ολλανδία έβαλαν ένα στοίχημα με τον (πρώην) Υπουργό J. Pronk VROM (Υπουργείο Χωροταξίας 
και Περιβάλλοντος της Ολλανδίας). Εξαιτίας της μεγάλης του επιτυχίας το ΒΕΤ συνέχισε το 2003, 
2004 και 2005 σε επίπεδο κοινοτήτων στις επαρχίες Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Gelderland, 
Utrecht and Overijsel.

Περισσότερες πληροφορίες:  http://thebet.nl/



6

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 2.
Πιλοτικό πρόγραμμα για την άρδευση νερών και τη βλάστηση στα χωριά

Χώρα : Τουρκία

θέμα: οικοσύστημα / νερό

Δράστες-Συμμετέχοντες: ίδρυμα TEMA & συμβούλιο του Καναδά (χορηγός)

Παρουσίαση:

Το σχέδιο πραγματοποιήθηκε από το 2001 έως το 2003 στην επαρχία Kirikkale Keskin District .

Σκοπός του σχεδίου: να πραγματοποιηθεί  ένα μοντέλο χρήσης των νερών διαφυγής αντί της 
κλασσικής αρδευτικής γεωργίας.

Δραστηριότητες: 5 πισίνες άρδευσης κατασκευάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν τα νερά που 
διαφεύγουν .
Μια περιοχή 600 ha. Νέας γεωργικής γης δόθηκε στην παραγωγή και εγκαταστάθηκαν πιλοτικοί 
κήποι φρούτων και λαχανικών. Οι χωρικοί εκπαιδεύτηκαν στην άρδευση της γης και στην 
καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://english.tema.org.tr/OurWork/RuralDevelopmentProjects.htm

            

Τα διαφορετικά στάδια του σχεδίου
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 3.

Περιβαλλοντικό παιχνίδι: Το στρώμα του όζοντος

Χώρα: Τσεχία

Θέμα: Κλιματικές Αλλαγές

Δράστες-Συμμετέχοντες: Οι τσέχικες ΜΚΟ Νεολαία και 
Περιβάλλον Ευρώπης και Ozyena. 
Εκπαιδευτές, Εργαζόμενοι στον τομέα νεολαίας, δάσκαλοι, μαζί με
παιδιά και νέους

Παρουσίαση: Το παιχνίδι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έλαβε 
χώρα την Ημέρα της Γης 2008.

Πώς παίζεται: Τα παιδιά χωρίζονται σε 3 ομάδες: Το όζον, τις ακτίνες UV και τους Οργανισμούς ( 
οι οποίοι χωρίζονται περαιτέρω σε εργοστασιάρχες, περιβαλλοντολόγους, φυτά και ζώα). Οι 
οργανισμοί στέκονται στη μέση ενός κύκλου (αντιπροσωπεύοντας τη γη), τα μέλη του όζοντος 
στέκονται γύρω από τον κύκλο και οι ακτίνες UV στέκονται πίσω τους, προσπαθώντας να 
χτυπήσουν τους οργανισμούς πετώντας μαλακές χάρτινες μπάλες. Το όζον προσπαθεί να τους 
σταματήσει- αν κάποιος από τους οργανισμούς χτυπηθεί πάνω από τρεις φορές πεθαίνει. 
Επιπλέον, τα φυτά και τα ζώα έχουν δεμένα τα μάτια (καθώς είναι πιο ευάλωτα αφού δεν 
χρησιμοποιούν αντιηλιακή ή γυαλιά ηλίου) και οι κακοί εργοστασιάρχες πετούν πίσω τις μπάλες 
στις ακτίνες UV, κλείνοντας όλο τον κύκλο.

Αποτελέσματα: Τα παιδιά μπόρεσαν να κατανοήσουν καλύτερα την επίδραση των ακτίνων UV
στον στρώμα του όζοντος και στους οργανισμούς και ως αποτέλεσμα, άρχισαν να σκέφτονται την 
επιδείνωση του περιβάλλοντος ως μια διαδικασία, η οποία μπορεί να αλλάξει μόνη της. Συνίσταται 
μετά το παιχνίδι να ακολουθήσει π.χ. μια μικρή συζήτηση για την ανθρώπινη επίδραση στο 
περιβάλλον και τους τρόπους που μπορεί κάθε άνθρωπος χωριστά να την αλλάξει.
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 4.
Ben & Jerry’s College για την κλιματική αλλαγή

Χώρες: Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Γερμανία, Γαλλία, 
Ισπανία, Πορτογαλία

Θέμα: Κλιματικές αλλαγές

Δράστες-Συμμετέχοντες: WWF, Jerry Greenfield ( συνιδρυτής Ben & Jerry’s), Marc
Cornlissen

Παρουσίαση: 
Αυτό το σχέδιο δημιουργήθηκε για την ενίσχυση των νέων , προκειμένου να 
αμφισβητήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες επηρεάζουν το 
περιβάλλον. Το σχέδιο είναι βασισμένο σε μια μοναδική συνεργασία  μεταξύ των 
διαφορετικών μερών:

 Yποβάλλων: Μarc Cornlissen, ένας πολικός εξερευνητής ο οποίος υπήρξε 
μάρτυρας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής από πρώτο χέρι.

 Ben & Jerry’s, κοινωνικά υπεύθυνος δημιουργών  παγωτών, που δίνουν το 
παράδειγμα με μια αποστολή που επιβάλλεται σε «γλείψιμο» υπερθέρμανση του 
πλανήτη 

 World Wildlife Fund (Παγκόσμιο ταμείο Άγριας ζωής ) 

Το 2008, αυτό το σχέδιο προτάθηκε σε 8 άτομα από 8 χώρες (Ιρλανδία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Γερμανία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ισπανία, Γαλλία και Ολλανδία ):

1. Ένα προσωπικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα κατάρτισης για κάθε ένα από τους 
συμμετέχοντες για να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν τις ιδέες τους και 
επαγγελματικά σχέδια στο πώς να περιορίσουν τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα στη χώρα τους.( τηλεκπαίδευση, εργαστήρια και διαλέξεις, επιτυχημένες 
επικοινωνίες και επαγγελματική κατάρτιση)

2. Έχουν κάνει μια εκδρομή στην Αλάσκα για να γίνουν μάρτυρες των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής από πρώτο χέρι.

3. Σχέδιο καθοδήγησης για να κάνει την εκστρατεία τους επιτυχία.

Περισσότερες  πληροφορίες: www.climatechangecollege.org
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 5.
Carapates

Χώρα: Γαλλία

Θέμα: Κινητικότητα / κλιματικές αλλαγές

Δράστες-Συμμετέχοντες:

Παρουσίαση: 
 Τι είναι το «caparate» και το «caracycle» ?

Είναι μια ομάδα μαθητών σχολείου που πάνε στο σχολείο με τα πόδια (carapate) ή 
με το ποδήλατο (caracycle) από εθελοντές ενηλίκους (συχνά γονείς). Ακλουθούν 
μια συγκεκριμένη διαδρομή με συγκεκριμένο χρόνο και φέρνουν τα παιδιά στο 
σχολείο σε ασφαλείς συνθήκες. Όσο για το λεωφορείο, τα παιδιά παίρνουν το 
«carapate» ή «caracycle» στις ίδιες ακριβώς στάσεις ,οι οποίες είναι όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στο σπίτι τους. Με τα πόδια, ο χρόνος μεταφοράς δεν θα έπρεπε 
να είναι πάνω από 20 λεπτά (γύρω στο 1 χλμ). Με ποδήλατο, οι διαδρομές είναι το 
μέγιστο 3 χλμ.

 Στόχοι:
Να οργανωθεί τακτική σχολική μεταφορά με τα πόδια ή με ποδήλατο σε 
διαφορετικές πόλεις, επιβλεπόμενη από εθελοντές γονείς που το κάνουν αυτό με τη 
σειρά τους. Το 2008, στην περιοχή Languedoc Roussillon ( νότια Γαλλία) υπάρχουν 
πάνω από 80 carapettes και caracycles σχέδια

.

Περισσότερες  πληροφορίες: www.carapattes.org
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 6.
Φτιάξε τις δικές σου ηλιακές συσκευές

Χώρα: Ισπανία

Θέμα: Ενέργεια

Δράστες-Συμμετέχοντες: ECO-Union, and Students of Design School of Sabadell, ESDi, 
Βαρκελώνη

Παρουσίαση: 

Η ECO-Union εκτελεί εργαστήρια για την αυτό-κατασκευή ηλιακών συσκευών: ηλιακό 
ρολόι, ηλιακός φορτιστής μπαταρίας και ηλιακός φούρνος. Όλες αυτές οι συσκευές έχουν 
δημιουργηθεί με ανακυκλώσιμα υλικά και με πρακτική άποψη.
Οι σχεδιαστές έχουν μεγάλη ευθύνη στο να διαλέγουν τα υλικά που ταιριάζουν με τη 
δημιουργία σχημάτων. Κατά τη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου οι μαθητές σκέπτονται για 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των υλικών με το να κατασκευάζουν περισσότερο βιώσιμα 
προϊόντα.
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 7.
Βρες το

Χώρες: Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία

Θέμα: Ενέργεια / κλιματικές αλλαγές

Δράστες-Συμμετέχοντες: 
Ecofys Netherlands The Netherlands, SenterNovem The Netherlands, COS Netherlands, 
Berliner Energieagentur Germany, Unabhängiges Institut für Umweltfragen Germany, 
Ecofys ES  Spain, Municipal Energy Agency – Rousse Bulgaria, Energy Club 
Environmental Association Hungary 

Παρουσίαση: 
Με αυτό το σχέδιο οι εταίροι έχουν ερευνήσει την ενεργειακή απόδοση των σχολείων στην 
χώρα τους μέσω διενέργειας Αξιολογήσεων Απόδοσης Ενέργειας ( EPAs). Αυτά τα EPAs  
οδηγούν στο να συμβουλεύουν τα σχολεία στο πώς να βελτιώσουν την ενεργειακή 
απόδοση. Οι λύσεις αυτές έχουν τόσο τεχνικά όσο και οργανωτικά. Στη συνέχεια, οι εταίροι 
έδωσαν υποστήριξη προς τα σχολεία με την εφαρμογή της παροχής συμβουλών.
Εκτός από το τεχνικό μέρος, οι εταίροι του σχεδίου έχουν επίσης παρουσιάσει 
εκπαιδευτικά  προγράμματα στα συμμετέχοντα σχολεία για να κάνουν τους μαθητές και 
τους δάσκαλους ενεργούς συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ενημερώνοντας τους για την 
εξοικονόμηση ενέργειας και την κλιματική αλλαγή.
Τέλος, το πρόγραμμα οδηγεί σε ένα πρότυπο τέλειας πρακτικής στο πώς να βελτιώσουμε 
την ενεργειακή απόδοση στα σχολεία κατά μήκος της Ευρώπης. Αυτό το πρότυπο έχει 
διαδοθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περισσότερες  πληροφορίες: www.check-it-out.eu
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 8.
Κούρσα κινητικότητας 

Χώρα: Ισπανία

Θέμα: Κινητικότητα / Ενέργεια / Ατμοσφαιρική ρύπανση

Δράστες-Συμμετέχοντες: eco-union, Amics de la Bici, PTP, APB, άνθρωποι

Παρουσίαση: 
Αυτή η πρωτοβουλία του ECO-Union, ενός εθελοντικού περιβαλλοντικού μη-κυβερνητικού 
οργανισμού στην Βαρκελώνη, συνίσταται σε ένα αγώνα δρόμου που γίνεται με διάφορα 
μέσα μεταφοράς, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Κάθε συμμετέχων διαλέγει το μέσο μεταφοράς του/της: με τα πόδια, με ποδήλατο, 
με δημόσιο ποδήλατο, με μηχανάκι, με αυτοκίνητο, με δημόσια μέσα μεταφοράς, με 
πατίνι κτλ.

 Διαδραματίζεται σε μια αστική περιοχή ( για τη περίπτωση του ECO-Union  στη 
Βαρκελώνη )

 Μπορεί να διοργανωθεί κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Κινητικότητας (τέλος 
Σεπτεμβρίου  ) ή την Ημέρα / Εβδομάδα Περιβάλλοντος ( πρώτη εβδομάδα του 
Ιουνίου )

 Πραγματοποιείται σε μια φιλική  και αστεία ατμόσφαιρα
 Επιτρέπει την ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες ενώσεις ( στην περίπτωση μας την 

ένωση χρηστών σκειτ, την  ένωση για τη προώθηση των δημόσιων μέσων 
μεταφοράς, την ένωση φίλων του ποδηλάτου κτλ )

Οι στόχοι της δράσης είναι: 
 Να δείξουν ότι το αυτοκίνητο είναι συνήθως όχι ο γρηγορότερος τρόπος να κινηθείς 

στην πόλη για μεσαίες αποστάσεις ( το ποδήλατο είναι συνήθως πρώτο )
 Να προωθήσει υγιείς τρόπους μεταφοράς.
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 9.
Περίπατος στην πόλη: Δες με τα αυτιά

Χώρα: Γαλλία

Θέμα: Κινητικότητα / ηχορύπανση

Δράστες-Συμμετέχοντες: L'association APIEU Montpellier-Mèze (Atelier Permanent 
d'initiation à l'environnement urbain)

Παρουσίαση: 
Πρωτότυπος τίτλος: «Αστικές εξορμήσεις: Ακούστε για να δείτε καλύτερα»
Στο πλαίσιο της εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τον ήχο του αστικού περιβάλλοντος, η 
γαλλική ένωση  APIEU διοργανώνει βόλτες στην πόλη του Μονπελιέ. Αυτές οι βόλτες είναι
ανοιχτές σε κάθε ομάδα ( δάσκαλοι, μαθητές σχολείου, ανθρώπους που περιπατάνε, κτλ ) 
οι οποίοι προσκαλούνται να έχουν μια «ακουστική ματιά» στην πόλη τους, προκειμένου να 
κατανοήσουν πως οι ήχοι δημιουργούν την ατμόσφαιρα της πόλης και πως τα σχήματα 
της πόλης τροποποιούν τα δρομολόγια του ήχου.
Οι στόχοι αυτής της βόλτας είναι:

 Η καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της εξάπλωσης του ήχου στην πόλη
 Να ανακαλύψετε την δική μας σχέση με τους ήχους, που συνήθως ξεχνάμε στα 

πλαίσια μιας πόλης
 Να ανακαλύψουν με χαρά τους ήχους που μας περιβάλλουν σε μια πόλη
 Να αισθάνονται πιο ασφαλή και άνετα σε ένα αστικό περιβάλλον

Περισσότερες  πληροφορίες: www.apieum.org
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BEST PRACTICE 10.
Διαγωνισμός μόδας Reciclario

Χώρα: Πορτογαλία

Θέμα: Σπατάλη

Δράστες-Συμμετέχοντες: Ανεξάρτητοι και συμμετοχή ομάδων από ιδιωτικά και δημόσια 
ινστιτούτα από την Leira.

Παρουσίαση:
Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2007, η Πορτογαλική οργάνωση Vertigem και το 
Πορτογαλικό κέντρο νέων της Leira έχουν αναπτύξει ένα σχέδιο που ονομάζεται 
Reciclario. Το «Reciclario» είναι ένας διαγωνισμός μόδας δημιουργίας ρούχων 
ανακυκλώνοντας παλιά υλικά.
Απευθύνεται σε παιδιά και νέους ηλικίας 12 έως 18 ετών.
Μια επιτροπή επαγγελματιών της μόδας και του σχεδίου, νέων εργαζόμενων, εκπαιδευτών 
περιβάλλοντος και καθηγητών θα βαθμολογήσουν τις πρωτότυπες δημιουργίες.
Το σχέδιο έχει χωριστεί στις ακόλουθες φάσεις:
    -παρέλαση μόδας με τις δημιουργίες μετ’ ανταμοιβής
    -έκθεση των δημιουργιών, η οποία διαρκεί λίγες εβδομάδες μετά τον διαγωνισμό.
    -φιλοξενία σχολικών ομάδων στην έκθεση με την συμμετοχή τους στα εργαστήρια 
ανακύκλωσης.
Ο στόχος είναι να δείξουν ότι από παλιά υλικά, καουτσούκ, πλαστικό και άλλα, μπορείς να 
δημιουργήσεις αντικείμενα που βρίσκονται στη μόδα.

Περισσότερες  πληροφορίες: www.reciclario.com
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 11.
Διαχωρίστε τα σκουπίδια και κερδίστε ένα εισιτήριο κινηματογράφου

Χώρα: Ιταλία

Θέμα: Σπατάλη

Δράστες-Συμμετέχοντες: GEOFILOS / LEGAMBIENTE

Παρουσίαση: 
Η οργάνωση Geofilos-Legambiente οργανώνει την καμπάνια "E' di scena l'ambiente".
Αυτή η πρωτότυπη πρωτοβουλία έχει ως στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά 
με τη συλλογή των αποβλήτων και την ανακύκλωση. Λόγω της τραγικής διαχείρισης των 
αποβλήτων στην περιοχή της Καμπανίας, η Legambiente καλεί τους ανθρώπους να 
φέρουν 15 πλαστικά μπουκάλια στους κινηματογράφους, κάθε Τρίτη, και να 
εξοικονομήσουν  χρήματα από την τιμή του εισιτηρίου.
Αυτή η κίνηση έχει ως στόχο να συμβάλλουν στη συλλογή των πλαστικών μπουκαλιών 
προς ανακύκλωση , καθώς και στη αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με 
την προστασία του περιβάλλοντος.
Μια εταιρεία ανακύκλωσης συλλέγει τα πλαστικά μπουκάλια που έχουν συγκεντρωθεί.
Ο κινηματογράφος χρηματοδότει την έκπτωση για τα εισιτήρια του κινηματογράφου. Σε 
αντάλλαγμα, κερδίζουν καλή δημοσιότητα, και αυξάνουν τον αριθμό των προσερχόμενων 
εκείνες τις Τρίτες, οι οποίες ήταν συνήθως μέρες με λίγους πελάτες.
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 12..
Οικολογικό Martisorul

Xώρα: Ρουμανία

Θέμα: Απόβλητα

Δράστες-Συμμετέχοντες: Mare Nostrum NGO, σχολεία, δάσκαλοι

Παρουσίαση:
To Martirosul είναι μια ρουμανική παράδοση, μέσω της οποίας γιορτάζεται η άνοιξη και η 
αναγέννηση της φύσης.
Το 2008, « το οικολογικό Martisorul  επικεντρώθηκε στο να προωθήσει στους πολίτες της 
Κωνστάντα τα οφέλη που μπορεί να έχει το περιβάλλον ανκυκλώνοντας σκουπίδια που μπορούν 
να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Από το 2004, το NGO Mare Nostrum  οργανώνει το γεγονός «Oικολογικό Martisolum», 
χρησιμοποιώντας την παράδοση και δίνοντάς του μια οικολογική όψη.

Τα διακοσμητικά αντικείμενα ονομαζόμενα « martisoare » φτιάχτηκαν από παιδιά από 
περισσότερα από 80 νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια της πολιτείας της Κονστάντα. Αυτά 
εκτέθηκαν, εκτιμήθηκαν και τα πιο πρωτότυπα από αυτά βραβεύτηκαν.
Συμμετείχαν περισσότεροι από 200 δάσκαλοι και 400 μαθητές φτιάχνοντας περισσότερα από 1800 
martisoare, από ανακυκλώμενα, οικολογικά και βιοδιασπώμενα υλικά. Υπήρξε επίσης προώθηση 
από τα τοπικά μέσα.

Μία επίσης σημαντική διάσταση του προγράμματος είναι ο συνδυασμός μιας παράδοσης, 
αποδεκτής από την κοινωνία, και μέσα από αυτήν να δώσουν ένα οικολογικό μήνυμα. Αυτά τα 
παραδοσιακά φτιαγμένα αντικείμενα θα μπουν στα ρουμανικά σπίτια και το μήνυμα θα μεταφερθεί 
σε όλες τις οικογένειες.
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 13..
www.anakyklosi.com.gr: “Παίζοντας κ. μαθαίνοντας για την ανακύκλωση

Χώρα: Ελλάδα

Θέμα: Σκουπίδια

Δράστες-Συμμετέχοντες: Τοπική ένωση δήμων Κορινθίας

Παρουσίαση:

Η ιστοσελίδα www.anakyklosi.com.gr δημιουργήθηκε του προγράμματος Ανακύκλωση, 
εναλλακτική μεταχείριση των σκουπιδιών  νέες κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες της 
ανθίγανης κοινότητας Πράξη 5.2 του τοπικού προγράμματος διασυνεργασίας Πελοποννήσου.

Ο σκοπός αυτού του δικτυακού τόπου είναι η περιβαλλοντική αφύπνιση των μαθητών για μια 
δραστήρια συμμετοχή στην ανακύκλωση και μια υπευθυνότητα στην κατανάλωση.
Ο δικτυακός τόπος προτείνει διαδραστική παρουσίαση και on-line παιχνίδια. Δίνει επίσης έμφαση 
στην συμμετοχή των ανθίγανων κοινοτήτων στον κύκλο ζωής των σκουπιδιών και με τον ίδιο 
τρόπο προβάλλει τα οφέλη τους.
Η προώθηση του δικτυακού τόπου πραγματοποιήθηκε μέσω της δημιουργικής εργασίας των 
μαθητών παράλληλα με μια βίντεο παρουσίαση του δικτυακού τόπου.

Το σύνθημα είναι: Mείωση (της ποσότητας σκουπιδιών), Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση

Περισσότερες πληροφορίες: www.anakyklosi.com.gr
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 14..
Ας το κάνουμε: καθαρίζουμε την Εσθονία σε μια μέρα!

Χώρα: Εσθονία

Θέμα: Απορρίμματα

Δράστες-Συμμετέχοντες: Δύο πολίτες, ο R. Nolvak και ο T.Trapido είχαν την πρωτότυπη ιδέα 
και κατάφεραν να δεσμεύσουν μια ομάδα των πιο γνωστών Εσθονών ειδικών του ICT, την 
κυβέρνηση και τη διαχείριση απορριμμάτων. Η βασική ομάδα αποτελείτο από 133 άτομα, 
ολόκληρο το πρόγραμμα στην Εσθονία απασχόλησε περισσότερα από 600 άτομα. Υπήρξαν 
επίσης φορείς από τον ιδιωτικό, δημόσιο και άλλους τομείς.

Παρουσίαση:
Στόχοι :

- αφύπνιση του κοινού για τα μέρη παράνομης ρίψης σκουπιδιών
- λεπτομερής πληροφόρηση για την πραγματική έκταση του προβλήματος στην Εσθονία

Σημαντικές ημερομηνίες:
- Από το Σεπτέμβρη 2007 έως τα μέσα Απριλίου 2008 : 720 εθελοντές χαρτογράφησαν, με 

γεω- χαρτογραφικές διαδικασίες, 10656 μέρη παράνομης ρίψης απορριμμάτων σε 
ολόκληρη την Εσθονία.

- 6.11.2007: πρώτο δελτίο τύπου- ολόκληρο το σχέδιο προωθήθηκε στις εφημερίδες και 
στην τηλεόραση (κανείς δεν πίστευε πως θα ήταν δυνατό)

- 15.3.2008: έναρξη της καμπάνιας των μέσων ενημέρωσης
- 21.3.2008 : ο Εσθονικός στρατός καθαρίζει την μεγαλύτερη χωματερή κοντά στο Ταλίν 

(περισσότεροι από 200 τόνοι σκουπιδιών) και ξεκινάει τη δράση
- 2.5.2008: το λογισμικό υλικό ήταν έτοιμο
- 3.5.2008 : περισσότεροι από 50000 άτομα πήραν μέρος στην μεγάλη εσθονική γιορτή της 

Καθαριότητας. Οι περισσότεροι από τους εθελοντές τελείωσαν στις 5 μ.μ
- 4.5.2008: Ευχαριστήριες συναυλίες στις 3 μεγαλύτερες πόλεις της Εσθονίας : Talinn, Tartu

και Narva.

Το αποτέλεσμα: Στις 3.5.2008 υπήρξαν περισσότεροι από 50000 εθελοντές στα χωριά, στις 
πόλεις, στα δάση και στους δρόμους ολόκληρης της χώρας.
Σε λιγότερο από 5 ώρες 10000 τόνοι  σκουπιδιών συνελέχθησαν και μεταφέρθηκαν σε 207 
προσωρινούς σταθμούς συγκέντρωσης.
Τα εσθονικά δάση και οι εσθονικοί δρόμοι είναι πιο καθαροί τώρα!!!

Αυτή η ενέργεια έγινε για μακράς διαρκείας αφύπνιση του κοινού. Δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες : www.teeme2008.ee

         
Πριν                       Κατά τη διάρκεια                  Μετά
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 15..
Σπόροι Φρούτων

Χώρα : Tουρκία

Θέμα : Οικοσύστημα, Υποστηρικτική Γεωργία

Δράστες-Συμμετέχοντες: Οργάνωση ΤΕΜΑ, 
Κυβέρνηση της Μανισά

Παρουσίαση :     

Το σχέδιο έχει να κάνει με τη διάσωση των σπόρων. 
Πρώτα η ΤΕΜΑ έκανε ανακοινώσεις για το 
πρόγραμμα μοιράζοντας φυλλάδια, εφημερίδες, 
αφίσες κτλ. Το μήνυμα ήταν το ακόλουθο : « Μην 
πετάτε τα κουκούτσια των φρούτων. Εάν τα πετάτε 
στα σκουπίδια, θα εξαφανιστούν. Αλλά εάν οι 
άνθρωποι τα κρατήσουν στο σκοτάδι και τα 
αποξηράνουν, αργότερα θα μπορούν να τα 
φυτέψουν. Τα φρούτα δεν είναι μόνο για τους 
ανθρώπους, αλλά είναι χρήσιμα για όλα τα έμβια 
όντα »         
Η ΤΕΜΑ ενημέρωσε τον κόσμο μέσω φυλλαδίων, να 
μαζέψουν και να κρατήσουν τα κουκούτσια. Μετά από 
αυτή τη φάση, εθελοντές τα σκόρπισαν σε διάφορες 
περιοχές. Επιπλέον, κουκούτσια σκορπίστηκαν στον 
αέρα από αεροπλάνα, με στόχο ν; φτάσουν σε μέρη 
οπού οι άνθρωποι δεν μπορούν να προσεγγίσουν.

Το σχέδιο έλαβε χώρα το 2007 και πραγματοποιήθηκε στη Μανισά στο Εθνικό Πάρκο.

Η καμπάνια θα μπορούσε να φέρει τους ανθρώπους κοντά στη φύση, συλλέγοντας σπόρους που 
σκορπίστηκαν σε φυσικό τόπο πού χρειαζόταν σπόρους.

Περισσότερες πληροφορίες:
www.manisa.bel.tr/haberdetay.asp?id=243

www.manisa.gov.tr/anasayfa/haber.asp?haberld=511
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 16..
Μονοπάτι Κρυονερίου

Χώρα : Ελλάδα

Θέμα : Οικοσύστημα/ Υποστήριξη του αγροτουρισμού

Δράστες-Συμμετέχοντες: ΜΚΟ Φιλοξενία, Ομάδα νέων Μπόμπιρες, Περιβαλλοντικό Κίνημα 
Κορινθίας, Συμβούλιο Νέων Κορινθίας, Δήμος Σικυωνίων(2005),Δασική Υπηρεσία Κορινθίας

Παρουσίαση :

O ελληνικός σύλλογος Φιλοξενία δημιούργησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με σκοπό την αναβίωση 
ενός εγκαταλελειμμένου παραδοσιακού πετροχτισμένου μονοπατιού και του 150 χρόνου 
σιντριβανιού του.
Από το 1999, μια ομάδα νέων από το χωριό, η ομάδα νέων Μπόμπιρες, η Φιλοξενία μαζί με 
ευρωπαίους εθελοντές (πρόγραμμα ΕVS) Και οι υπεύθυνοι του Leonardo da Vinci δίνουν νέα ζωή 
στο μονοπάτι.
Το 2005, σε συνεργασία με το δήμο Σικυωνίων, ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα Leader+  και 
βραβεύτηκε με την πρώτη θέση στην Πελοπόννησο.
Το 2006, σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία Κορινθίας, το δεύτερο μέρος του μονοπατιού 
μετατράπηκε σε περιβαλλοντικό μονοπάτι, με ξύλινες κατασκευές και εκπαιδευτικά
Το 2008, το τρίτο μέρος του μονοπατιού καθαρίστηκε από τους σωρούς των σκουπιδιών που 
εκτέθηκαν σε κεντρικό μέρος του χωριού, προκαλώντας την αντίδραση των κατοίκων του δήμου 
και τις συζητήσεις που έγιναν σε δυο τηλεοπτικές διαμάχες στην τοπική τηλεόραση.
Από το 2007, σχολικές ομάδες και τουρίστες επισκέπτονται το μονοπάτι.

Ο σκοπός ήταν να δείξουμε στους κατοίκους την ίδια τους την κληρονομιά και πως μπορούν να 
συνδιάσουν την οικονομική τοπική ανάπτυξη μέσω του αγροτουρισμού και της περιβαλλοντικής 
προστασίας.

Περισσότερες πληροφορίες : www.filox.org
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 17..
Πρόγραμμα DESIRE: Ας μη γίνουμε έρημος!

Χώρα : Τουρκία

Θέμα : Οικοσύστημα

Δράστες-Συμμετέχοντες: Ίδρυμα ΤΕΜΑ, Διεθνής Περιβαλλοντικός Οργανισμός Μitsui

Παρουσίαση:

H άκρως ξηρή γη της περιοχής του Karapinar, θύμα ενεργειακής εκμετάλλευσης, μετατράπηκε 
επιτυχώς σε τόπο παραγωγής από την Γεωργική Υπηρεσία της περιοχής κατά την περίοδο 1962 
έως 1970.

Το πρόγραμμα DESIRE, που πραγματοποιείται από τον τουρκικό οργανισμό ΤΕΜΑ από το 2006 
εως το 2008 έχει τους ακόλουθους στόχους:

 Ανάλυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος ανάλυσης της αποξήρανσης 
πραγματοποιημένο κατά τη δεκαετία του 1960 από το τουρκικό Υπουργείο Γεωργίας και να 
ανακοινώσει διεθνώς τα αποτελέσματα

 Να δημιουργήσει υποστηρικτικές ζωοφόρους δραστηριότητες συμπεριλαμβανόμενου την 
συγκέντρωση  του νερού της βροχής και την παραγωγή άχυρου, τρέφοντας την αφύπνιση 
της υπευθυνότητας μέσω των μαθημάτων που διδάχτηκαν από το Σταθμό Ελέγχου 
Αποξήρανσης του Karapinar, στα δύο γειτονικά χωριά.

 Να διαδώσει επιτυχώς τα αποτελέσματα του DESIRE μέσα από το διεθνές I-DESIRE 
διαδύκτιο, προωθώντας παραδοσιακές μεθόδους, την υποστήριξη και ανταπόκριση του 
προγράμματος.

Το πρόγραμμα DESIRE βραβεύτηκε από το Διεθνή Περιβαλλοντικό Οργανισμό του Μitsui
(Ιαπωνία) το 2006
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 18..
Αναγέννηση: Περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσα στα καμένα δάση

Χώρα : Eλλάδα

Θέμα : Οικοσύστημα/ φωτιά στο δάσος

Δράστες-Συμμετέχοντες: Περιβαλλοντικό κέντρο Ακράτας, Δημοτικά σχολεία

Παρουσίαση:

Το περιβαλλοντικό κέντρο εκπαίδευσης Ακράτας (Πελοπόννησος, Ελλάδα), δημιούργησε ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολεία μετά τις καταστροφικές φωτιές, που άγγιξαν όλη την Ελλάδα 
κατά το καλοκαίρι 2007.

Το πρόγραμμα καλείται Αναγέννηση και πραγματοποιείται μέσα στα καμένα δάση. Οι 
περιβαλλοντικοί εκπαιδευτές εφηύραν μερικά παιχνίδια, τραγούδια και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες ( ζωγραφική με άνθρακα από καμένο δέντρο, δημιουργία ενός θεατρικού έργου με 
φόντο ένα καμένο δάσος). Το  θέμα είναι η αναβίωση και αναγέννηση της φύσης.

Το πρόγραμμα φέρνει στους νέους το μήνυμα της ελπίδας  και της παρακίνησης  να 
ενεργοποιηθούν για το περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες : 
http :kpe.akrat.ach.sch.gr/regeneration.php
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 19..
Παγκόσμια ημέρα παρακολούθησης Νερού

Χώρα: ΤΣΕΧΙΑ

Θέμα : Οικοσύστημα / Νερό

Δράστες-Συμμετέχοντες: Η δραστηριότητες οργανώθηκαν  από την  Water Environment
Federation (WEF), την International  Water Association (IWA) και τέλος την οργάνωση 
Youth and Environment Europe (CZ). Ακόμα συνεργάστηκαν συμμετέχοντες από όλο τον 
κόσμο.

Παρουσίαση: Η Παγκόσμια Ημέρα (Ελέγχου) Νερού δίνει το έναυσμα σε όλες τις Μη 
Κυβερνητικές περιβαλλοντικές Οργανώσεις  ή Κέντρα Νέων να δραστηριοποιηθούν και να 
συμμετάσχουν σε δράσεις που αφορούν το περιβάλλον και να βιώσουν στην πράξη πως 
γίνεται μια πραγματική ερευνά.
Μετά την εγράφη του μέλους στο www.worldwatermonitoringday.org  παρέχεται 
εξοπλισμός (ειδικό μηχάνημα ελέγχου υδάτων) και ένας βασικός οδηγός με τον οποίο 
μπορεί κανείς  να ελέγξει δείγματα νερού της περιοχής του (από ποτάμια, λίμνες κτλ)
Η Παγκόσμια Ημέρα (Ελέγχου) Νερού καθιερώθηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου. Αρχίζοντας 
από αυτή την ημερομηνία μπορείτε να αρχίσετε τον έλεγχο των κρίσιμων παραμέτρων της 
ποιότητας των υδάτων συμπεριλαμβανομένων της θερμοκρασίας, της οξύτητας (pH), της 
διαύγειας και της περιεκτικότητας σε οξυγόνο (DO). Μετά τη μέτρηση τα αποτελέσματα 
που έχουν συλλεχτεί στέλνονται στον   ιστοχώρο του World Water Monitoring Day
(WWMD) όπου και αξιολογούνται και μοιράζονται με τα υπόλοιπα μέλη από όλο τον 
κόσμο.
Το 2007 ο οργανισμός «Νεολαία και Περιβάλλον στην Ευρώπη» (CZ) κατόρθωσε να 
ελέγξει το νερό από πέντε διαφορετικά σημεία διασκορπισμένα στη μισή έκταση της 
Τσεχίας ταξιδεύοντας μόνο με τρένο !
Η χρήση των εξαρτημάτων ελέγχου των υδάτων   είναι τόσο απλή που ακόμα και ένα 
εξάχρονο παιδί θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει . 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2009!
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 20..
“LALUCI”

Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ

Θέμα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 

Δράστες-Συμμετέχοντες: ΝΕΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΙΚΑΝ ΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ECO-UNION.

Παρουσίαση: Η Ισπανική Μη Κυβερνητική Οργάνωση Eco-Union , με έδρα την 
Βαρκελώνη, προωθεί ένα οικολογικό εμπορικό σήμα δίκαιου εμπορίου, το “Laluci”. Το 
όνομα της μάρκας είναι εμπνευσμένο από την πυγολαμπίδα, ένα έντομο το οποίο 
απειλείται  υπό εξαφάνιση. Ο σκοπός  των προϊόντων “Laluci” είναι να διαδώσουν στην 
κοινωνία την ανάγκη για επαγρύπνηση προς τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Στη διάρκεια 
του προγράμματος διεξήχθη και ένας διαγωνισμός σχεδίου. Τα σχέδια που ξεχώρισαν 
τυπώθηκαν στη συνέχεια πάνω σε μπλούζες. 
Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα προς πώληση στο διαδίκτυο στον ιστοχώρο  www.laluci.org

More information:  www.laluci.org
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 21..
Οικο Forum - ανταλλαγή νέων

Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Θέμα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Δράστες-Συμμετέχοντες: Ομάδες νέων από επτά χώρες : Λουξεμβούργο,  Τσεχία, 
Εσθονία, Ιταλία, Γαλλία, Λετονία και Βουλγαρία.

Παρουσίαση: Νέοι από επτά χώρες συναντήθηκαν για να ανταλλάξουν τις εμπειρίες  τους 
πάνω στην συνεργασία των πολιτών για την οικολογία ( ECO-Citizenship ). Οι 
δραστηριότητες χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή  Ένωση , στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Νεολαία σε Δράση» και συγκεκριμένα από τη «Δράση 1».
Πριν την ανταλλαγή, κάθε ομάδα νέων είχε πραγματοποιήσει στη χώρα της μια δράση που 
συνδέεται με το περιβάλλον. Η ανταλλαγή έδωσε τελικά στις τοπικές δραστηριότητες μια 
ευρωπαϊκή διάσταση και τους ενίσχυσε ώστε να συνεχίσουν τις δράσεις τους 
χρησιμοποιώντας νέες ιδέες και μεθοδολογίες, εμπνευσμένες από τις άλλες ομάδες νέων.
Τα βασικά ερωτήματα  με τα οποία ασχολήθηκαν οι ομάδες κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος ήταν: 
- Τι μπορούμε να κάνουμε για ένα καλύτερο περιβάλλον;
- Πώς μπορούμε να σώσουμε τα δάση μας; 
- Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά την ενέργεια, χωρίς περιττές απόλυες   στο 
στάδιο της παραγωγής αλλά και της χρήσης;
- Τι σημαίνει οικολογικός πολίτης;
Οι συμμετέχοντες πήραν μέρος σε εργαστήρια, επισκέψεις και συζητήσεις με θέμα το 
περιβάλλον και απέκτησαν καλύτερη αντίληψη των ίδιων των δράσεών τους.

Περισσότερες πληροφορίες : www.togethernetwork.eu
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 22..
Οικολογική εθελοντική εργασία

Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ / ΕΥΡΩΠΗ

Θέμα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ/ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δράστες-Συμμετέχοντες: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Oekojobs.de (Γερμανία)

Παρουσίαση: Η Οργάνωση Oekojob.de προτείνει τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης 
(web portal) η οποία θα λειτουργεί ως βάση δεδομένων των εθελοντικών θέσεων εργασίας 
στο πεδίο του περιβάλλοντος. 
Συγκεκριμένα λέει:
«Μέσω του φόρουμ eco-jobs.info μπορείς να συμμετάσχεις ενεργά στη δημιουργία ενός 
καλύτερου κόσμου. Εδώ μπορείς να βρεις θέσεις για εθελοντική εργασία, κοινωνική 
εργασία, και οποιαδήποτε άλλη ενασχόληση με θέμα το περιβάλλον και την προστασία της 
φύσης στην Ευρώπη.» 
Περισσότεροι από 180 οργανισμοί έχουν ήδη εγγραφεί προσφέροντας 240 θέσεις (για το 
2009)

Περισσότερες πληροφορίες : www.eco-jobs.info
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 23..
Δωρεάν μάθημα για την βιώσιμη ανάπτυξη μέσω διαδικτύου

Χώρα: ΕΥΡΩΠΗ

Θέμα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ/ ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δράστες-Συμμετέχοντες: Δράση Νεολαίας για την Αλλαγή και Ευρωπαϊκές  
Συνεργαζόμενες Οργανώσεις

Παρουσίαση: 
«Αν θέλεις να συμβάλεις ενεργά στην επανάκτηση της ισορροπίας μεταξύ του ανθρώπων 
και της μητέρας γης, είσαι το κατάλληλο άτομο για αυτό το σεμινάριο . Τα μαθήματα θα 
διαρκέσουν τέσσερις μήνες, από το Μάη μέχρι τον Αύγουστο του 2008 και θα 
συμπεριλαμβάνουν εργασίες μέσω διαδικτύου αλλά και ανεξάρτητα από αυτό, σε μια 
συνεργασία  με διεθνείς αλλά και  τοπικούς συντελεστές της δράσης» 
Τα θέματα που πραγματεύτηκε η σειρά μαθημάτων ήταν :

 Εισαγωγή στη βιώσιμη ανάπτυξη ή «Πώς να ζεις σε αρμονία με τη μητέρα γη»  
 Οικολογία ή «Πώς είναι ένα αειφόρο σύστημα»
 Νερό, Φαγητό και Ενέργεια ή «Πώς να συνδεθείς με την ενέργεια ώστε να πετύχεις 

ένα έξυπνο σύστημα»  
 Κλιματική αλλαγή ή «Οι μελλοντικές πλανητικές προκλήσεις»
 Οικονομία και Οργάνωση ή «Πώς να κτίσετε μια αειφόρο κοινωνία»
 Τρόπος ζωής ή «Πώς θα αλλάξεις τις συνήθειές σου»
 Σκεπτόμενα συστήματα ή «Πώς θα αφοσιωθείς σε ότι είναι πραγματικά σημαντικό 

στη ζωή»
 Μέλλον ή «Που πηγαίνουμε και που θα επιλέξεις να  πας εσύ από εδώ και πέρα» 

Μεθοδολογία :  ενεργή συμμετοχή και ανταλλαγή εμπειριών, παρεμβάσεις από 
εμπειρογνώμονες, παροχή εκπαιδευτικού υλικού
Μετά το πέρας το σεμιναρίου δόθηκε βεβαίωση συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες : www.youthactionforchange.org

            


