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Θέμα: Υιοθέτηση του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Εarth Charter) από εκπαιδευτικούς και 
σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας σε σύνδεση με τους 17 Στόχους για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη μέχρι το 2030 της UNESCO 
 
Η Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε 
συνεργασία με την Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα (The 
Earth Charter Hellas) (http://www.earthcharterhellas.edc.uoc.gr) και το Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο της υλοποίησης 
των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2018-2019 
υποστηρίζει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά την υιοθέτηση των αρχών του Καταστατικού 
Χάρτη της Γης (Earth Charter) από εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.  
Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης (Earth Charter) είναι μια διακήρυξη θεμελιωδών ηθικών 
αρχών για την οικοδόμηση μιας δίκαιης, βιώσιμης και ειρηνικής παγκόσμιας κοινωνίας 
στον 21ο αιώνα. Επιδιώκει να εμπνεύσει όλους τους ανθρώπους με μια νέα αίσθηση 
παγκόσμιας αλληλεξάρτησης και κοινής ευθύνης για την ευημερία ολόκληρης της 
ανθρώπινης οικογένειας, της μεγαλύτερης κοινότητας της ζωής και των μελλοντικών 
γενεών. Είναι ένα όραμα ελπίδας και μια πρόσκληση για δράση.  
Iδιαίτερα τονίζεται η σύνδεση των 17 Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη μέχρι το 2030 
(Ατζέντα 2030) της UNESCO,  με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth 
Charter). Θα αναρτηθεί σχετικό ενημερωτικό υλικό και επίσης ο Υπεύθυνος 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα παρέχει εξατομικευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη για 
την παραπάνω σύνδεση στους/στις ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.  
Οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και ενδιαφέρονται να εντάξουν σε αυτά την υιοθέτηση του Καταστατικού 
Χάρτη της Γης (Earth Charter) μπορούν να προβούν στην ακόλουθη σειρά ενεργειών: 

1. Ενημέρωση για τον Καταστατικό Χάρτη της Γης (Earth Charter) μέσω του 
δικτυακού τόπου http://www.earthcharterhellas.edc.uoc.gr (Ενότητες: Κείμενο 
του Χάρτη,  Πώς μπορείτε να εμπλακείτε και Οδηγίες δράσης). 

2. Ενημέρωση των μαθητών/-τριών και μελέτη του διασκευασμένου για παιδιά 
κειμένου του Χάρτη. 

3. Επιλογή στο επίπεδο της σχολικής τάξης και της υλοποίησης προγράμματος 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της/των αρχής/-ών του Καταστατικού Χάρτη της 
Γης (Earth Charter) που θα υιοθετηθούν και δήλωσή τους μέσω της 
συμπλήρωσης της ακόλουθης ηλεκτρονικής φόρμας: 
http://tinyurl.com/katastatikosxartis  

4. Έμπρακτη υιοθέτηση της/των επιλεγμένης/-ων αρχής/-ών μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του υλοποιούμενου προγράμματος 
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Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή και με διάχυση στο υπόλοιπο αναλυτικό 
πρόγραμμα. 

5. (Προαιρετικά) Παρουσίαση των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με 
τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter).  

Διευκρινίσεις και υποστήριξη για όλα τα παραπάνω παρέχονται από τον Υπεύθυνο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου perivallontikhdipevath@gmail.com ή/και να ζητήσετε 
συνάντηση με τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για πληρέστερη ενημέρωση. 
H παραπάνω δράση εποπτεύεται επιστημονικά από την Υπεύθυνη για την Πρωτοβουλία 
του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα (The Earth Charter Hellas) Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης κ. Nέλλη Κωστούλα-Μακράκη. 
Τέλος μπορείτε να δείτε παρουσιάσεις από υλοποιημένα προγράμματα με βάση τις αρχές 
του Καταστατικού Χάρτη της Γης στο ιστολόγιο των Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτικών 
Καινοτομιών (http://kainotomoume.blogspot.gr/) στο θεματικό άξονα «Καταστατικός 
Χάρτης της Γης». 
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