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Ο Συνήγορος του Πολίτη καλωσορίζει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στην
ιστοσελίδα του για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
του για την ανάπτυξη δράσεων σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, για το σχολικό έτος 20102011.
Στόχος του προγράμματος είναι η μεταφορά της πολυετούς εμπειρίας του
Συνηγόρου του Πολίτη στους μαθητές των σχολείων που θα επιλεγούν, σε θέματα
προστασίας του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Μέσω αυτής
της δράσης ευελπιστούμε στην ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση και δράση παιδιών
και εφήβων ειδικά ως προς την γνώση του δικαιώματός τους σε ένα καθαρό
περιβάλλον και ταυτόχρονα της υποχρέωσης (ατομική και συλλογική ευθύνη) για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, είναι μια Ανεξάρτητη Αρχή που διαμεσολαβεί μεταξύ
των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων
του πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας.
Η Αρχή ασχολείται, μεταξύ άλλων, με πλήθος θεμάτων που αφορούν στην προστασία
του περιβάλλοντος, τα οποία αποτελούν αντικείμενο του Κύκλου Ποιότητας Ζωής.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής για το σχολικό έτος 2010-2011,
προτείνει τρεις θεματικές προς επεξεργασία από εκπαιδευτικούς και μαθητές που θα
εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον να συνεργαστούν με το Συνήγορο του Πολίτη. Οι
θεματικές αυτές είναι:
• Κοινόχρηστοι χώροι (δρόμοι, πλατείες, πάρκα, πεζοδρόμια)
• Διαχείριση αποβλήτων – απορριμμάτων (στερεά-υγρά απόβλητα, αποκομιδή
απορριμμάτων, επικίνδυνα απόβλητα)
• Νερό (υγρότοποι, ποιότητα πόσιμου νερού, κ.ά.)

Για το σκοπό στην ειδική ιστοσελίδα μας για τη δράση της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης θα βρείτε αναρτημένο υλικό από τη δράση του Κύκλου Ποιότητας Ζωής
στις παραπάνω θεματικές. Το υλικό αυτό είναι ταξινομημένο στις τρεις κατηγορίες
και περιλαμβάνει επιλεγμένες υποθέσεις που έχουν διερευνηθεί από την Ανεξάρτητη
Αρχή σε κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες. Για κάθε υπόθεση θα βρείτε τις
πηγές πληροφόρησης της Αρχής (πορίσματα, συνόψεις διαμεσολάβησης, παραπομπές
στις Ετήσιες Εκθέσεις, κλπ.) που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε ποιο ήταν το
πρόβλημα, πώς διερεύνησε ο Συνήγορος του Πολίτη το θέμα, ποιες ήταν οι
διαπιστώσεις του και ποιά ήταν η τελική έκβαση της υπόθεσης.
Ευελπιστούμε ότι η δωδεκαετής εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη θα συμβάλει
στη διεξαγωγή της έρευνάς σας στο θέμα που θα επιλέξετε, μέσω του υλικού που σας
παραθέτουμε και της αμοιβαίας ανταλλαγής απόψεων και ιδεών.
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