Alberto Cárdenas Jiménez en Mateo A. Castillo Ceja, Mexico. Over het stimuleren van
participatie op het gebied van duurzame ontwikkeling met betrekking tot Principe 3
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van een Masters Degree in ‘Education

gids om duurzame ontwikkeling te intro-

for Sustainable Development with the

duceren. Een van de duidelijkste steun-
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De integratie van het Nationaal comité

mogelijk is wanneer wij zowel lokaal als
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