ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι νέοι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον γιορτάζουν την 25η επέτειο

Φέτος, οι νέοι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον (YRE) γιορτάζουν την 25η επέτειό τους ως
διεθνές πρόγραμμα που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(FEE).Το 1994, το Λουξεμβούργο έγινε η πρώτη χώρα για την επίσημη εφαρμογή του
προγράμματος YRE και σήμερα απασχολεί περισσότερους από 350.000 νέους
δημοσιογράφους σε 38 χώρες σε όλο τον κόσμο.
"Το YRE είναι ένα απολύτως φανταστικό πρόγραμμα, διότι δεν αφορά μόνο τη νεολαία σε
σημαντικά περιβαλλοντικά και βιώσιμα ζητήματα, αλλά δίνει και εργαλεία που τους δίνουν τη
δυνατότητα να παρουσιάζουν νέα με δομημένο και κατανοητό τρόπο. Με αυτό τον τρόπο, το
YRE παρέχει τη διαδρομή από την κριτική σκέψη μέχρι την κριτική έκφραση ",λέει ο Daniel
Schaffer, Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα
στους νέους ηλικίας 11-25 ετών να λάβουν θέση σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα που
αισθάνονται έντονα και να τους δώσει μια πλατφόρμα για να διατυπώσουν αυτά τα
ζητήματα μέσω των μέσων γραφής, φωτογραφίας ή βίντεο.
"Τα τελευταία 25 χρόνια, το YRE έχει γίνει ίσως πιο συναφές, καθώς η περιβαλλοντική
πραγματικότητα του κόσμου έχει γίνει πιο δεινή και έχει προκύψει πόλεμος στην επιστήμη
και την αλήθεια. Συνεχίζοντας να εκπαιδεύουμε τα νεαρά μυαλά να σκέφτονται κριτικά, να
δρουν τοπικά και να ασχολούνται παγκοσμίως, το YRE συνεχίζει να φυτεύει ισχυρό σπόρο για
το αύριο, μεταδίδοντας τη γνώση μέσω των πολλών νεαρών επιρροών που προέρχονται από
τις τάξεις του, από όλο τον κόσμο », λέει ο PJ Marcellino, σκηνοθέτης, μέλος της Κριτικής
Επιτροπής YRE και πρώην φοιτητής YRE.
Η 25η επέτειος της YRE θα γιορτάσει το 2019 με διαφορετικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο
αυτό ξεκίνησε ένας ειδικός διαγωνισμός βίντεο 1 λεπτού. Οι μαθητές του YRE και οι
απόφοιτοι από όλο τον κόσμο έχουν υποβάλει βίντεο που στοχεύουν να αντικατοπτρίζουν
την ουσία του προγράμματος. Συνολικά 25 βίντεο έχουν επιλεγεί και θα μοιραστούν στα
social media μέσα στο 2019. Τα 3 καλύτερα βίντεο θα απονεμηθούν μέχρι το τέλος του
έτους.
Αυτό το μήνα θα ξεκινήσει επίσης ένα νέο διεθνές YRE Blog / Press Corner. Θα λειτουργήσει
ως ανοιχτή πλατφόρμα για τους μαθητές YRE, τους αποφοίτους και το δίκτυο YRE για να
μοιραστούν τις ιστορίες τους σχετικά με βιώσιμα και περιβαλλοντικά ζητήματα. Η
πλατφόρμα προορίζεται να χρησιμεύσει ως μια γωνιά του τύπου, όπου τα άρθρα, τα βίντεο
και οι ιστορίες που θα εμπνευστούν θα είναι διαθέσιμα για το ευρύτερο κοινό.
"Τόσο ο διαγωνισμός όσο και το blog έχουν ως στόχο να δώσουν στους μαθητές του YRE
περισσότερες ευκαιρίες να εκφράσουν τις απόψεις τους και να αναδείξουν τη
δημιουργικότητά τους και το πάθος τους για το περιβάλλον", καταλήγει η Malgorzata
Luszczek, Διεθνής Συντονίστρια του YRE.

Σχετικά με το YRE - 'Δίνοντας στο περιβάλλον μας μια φωνή'
Το πρόγραμμα Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα
στους νέους ηλικίας 11-25 ετών να λάβουν θέση σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα που
αισθάνονται έντονα και να τους δώσει μια πλατφόρμα για να διατυπώσουν αυτά τα
ζητήματα μέσω των μέσων γραφής, φωτογραφίας ή βίντεο. Το πρόγραμμα βασίζεται σε μια
μεθοδολογία τεσσάρων σταδίων που επιδιώκει να αναπτύξει την κριτική σκέψη και την
έκφραση, τη δημιουργικότητα και τις ηγετικές ικανότητες των μαθητών. Κάθε χρόνο οι
κορυφαίες έρευνες του YRE έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στον ετήσιο διαγωνισμό
YRE και να αξιολογηθούν από επαγγελματικές επιτροπές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το
πρόγραμμα δίνει επίσης στους νέους δημοσιογράφους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε
διεθνή περιβαλλοντικά συνέδρια για την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων και του
δικτύου τους.
Ιστοσελίδα: www.yre.global
Σχετικά με το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FEE)
Με μέλη σε 76 χώρες είμαστε ο μεγαλύτερος οργανισμός περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον
κόσμο. Μέσα από τα πέντε αρχικά προγράμματα, βοηθούμε τις κοινότητες να
συνειδητοποιήσουν τα οφέλη της βιώσιμης διαβίωσης. Αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως
παγκόσμιος ηγέτης στους τομείς της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΕΕ) και της Εκπαίδευσης
για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ESD).
Ιστοσελίδα: www.fee.global

