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• Οι «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» είναι ένα διεθνές δίκτυο
νέων, ηλικίας 11-25 ετών (τρεις κατηγορίες: 11-14, 15-18 και 19-25
χρονών) που ασχολούνται με την περιβαλλοντική δημοσιογραφία και την
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ESD).

• Το πρόγραμμα δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες και
συντονίζεται από το μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό Ίδρυμα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FEE) (http://www.fee-
international.org), που εδρεύει στην Κοπεγχάγη (Δανία).

Στην Κύπρο ο εθνικός χειριστής είναι ο μη κερδοσκοπικός και μη
κυβερνητικός οργανισμός CYMEPA – Οι φίλοι της Θάλασσας. Το πρόγραμμα,
στη Μέση Εκπαίδευση της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιθεώρηση
Φυσιογνωστικών/Βιολογίας.

Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον



Η διερεύνηση τοπικών περιβαλλοντικών θεμάτων που έχουν άμεση σχέση
με τα ακόλουθα τρία κρίσιμα θέματα που απαιτούν επείγουσες δράσεις:

• Κλιματική Αλλαγή

• Απώλεια Βιοποικιλότητας

• Ρύπανση

Το περιβαλλοντικό θέμα που
διερευνάται θα πρέπει να είναι
συνδεδεμένο με έναν από τους 17
στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στόχος του Προγράμματος



Α. Επιλογή ενός (1) τοπικού περιβαλλοντικού προβλήματος για διερεύνηση

Β. Διερεύνηση Τοπικού Προβλήματος 
1. Καταγραφή προβλήματος
2. Συλλογή δεδομένων (παρατηρήσεις, μετρήσεις-συνεντεύξεις κλπ) και 
3. Προτάσεις για πιθανές και πρακτικά βιώσιμες λύσεις 

Γ. Δημοσιογραφική Παραγωγή
• Άρθρο  
• Φωτογραφία 
• Βίντεο

Δ. Επικοινωνία με την τοπική κοινωνία 
• Αρθρογραφία σε εφημερίδες-ραδιόφωνο- τηλεόραση
• Εκθέσεις και παρουσιάσεις στο σχολείο-κοινότητα

• Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων: Νοέμβριος 2022 – Μάρτιος 2023

Πορεία και Ολοκλήρωση του Προγράμματος



Ε. Ολοκλήρωση Προγράμματος (30 Μαρτίου 2023)
• Υποχρεωτική συμμετοχή στον τοπικό διαγωνισμό της CYTA.

• Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό μόνο με ένα (1) άρθρο 
ή/και μόνο μία (1) φωτογραφία ή/και μόνο μία (1) ταινία μικρού μήκους, 
το/α οποίο/α να αφορά/ούν στο τοπικό πρόβλημα που διερευνήθηκε

• Το άρθρο ή/και η φωτογραφία ή/και η ταινία μικρού μήκους από το κάθε
σχολείο, θα πρέπει να συνοδεύεται από την/τις αντίστοιχη/ες αίτηση/εις
συμμετοχής, όπου σε κάθε μία θα πρέπει να δηλώνονται μέχρι τρεις (3)
μαθητές/τριες

• Κάθε συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να είναι συνδεδεμένη με έναν από
τους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πορεία και Ολοκλήρωση του Προγράμματος



https://www.yre.global/

Διεθνής Ιστοσελίδα των Νέων Δημοσιογράφων 

• Βραβευμένα διεθνή άρθρα, βίντεο και φωτογραφίες
www.yre.global Activities    Competition winners

https://www.yre.global/

