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The Center for Environmental and Sustainability Education van de Florida Gulf Coast University streeft naar de realisering van de
droom van duurzame ontwikkeling en een vreedzame toekomst voor de Aarde, door middel van onderzoek, onderwijs en actie.
Het stimuleert inzicht in en implementatie van de doelen van milieu- en duurzaamheidseducatie via vernieuwende onderwijs- en
onderzoeksmethoden.

