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Με τη συνεισφορά του  
χρηματοδοτικού μέσου LIFE  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Προς: Διευθύνσεις Α’ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, Υπευθύνους 
Σχολικών Δραστηριοτήτων, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, 
Συλλόγους Διδασκόντων, Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων 

Από: Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 
Θέμα: Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα Θαλάσσια 

Απορρίμματα για το σχολικό έτος 2014-15 

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2014 
Α.Π.: 58/06-11-2014/ΕΞ 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS συνεχίζει και αυτό το σχολικό έτος το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Θαλάσσια απορρίμματα – Το αποτύπωμα των ανθρώπων στις 
ακτές και τις θάλασσες» στο πλαίσιο του Έργου LIFE AMMOS «Ολοκληρωμένη 
εκστρατεία ενημέρωσης για τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις 
παραλίες» (LIFE12 INF/GR/000985). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασχολείται με  τα 
θαλάσσια απορρίμματα, ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό πρόβλημα, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και παγκοσμίως, με σημαντικές περιβαλλοντικές, αισθητικές, κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις που, ταυτόχρονα, αποτελούν κίνδυνο και για την ανθρώπινη 
υγεία. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται δωρεάν ενημερωτικές παρουσιάσεις 
από εξειδικευμένους συνεργάτες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. Οι παρουσιάσεις 
προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των εκπαιδευόμενων, διαρκούν μία διδακτική 
ώρα (45’) και πραγματοποιούνται με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων 
στο χώρο του σχολείου, κατόπιν συνεννόησης με την/ον Δ/ντρια/ντή. Επίσης, 
συνοδεύονται από δημιουργική συζήτηση με τους μαθητές με σκοπό την ανταλλαγή 
απόψεων και προβληματισμών πάνω στο συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ζήτημα. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενθάρρυνση για ανάληψη δράσεων από τους ίδιους 
τους μαθητές, τόσο μέσα στο σχολείο, όσο και έξω από αυτό. 

Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα του Έργου είναι διαθέσιμο το Ολοκληρωμένο 
Εκπαιδευτικό Πακέτο που έχει σχεδιαστεί από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και 
λειτουργεί επιβοηθητικά για τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πάνω στη συγκεκριμένη θεματολογία. Το 
εκπαιδευτικό πακέτο μπορείτε να το βρείτε εδώ. 
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Τέλος, οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν τη δική τους εκστρατεία ενημέρωσης, η 
οποία μπορεί να απευθύνεται στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς ή τους κατοίκους 
της περιοχής τους. Ενδεικτικό υποστηρικτικό υλικό μπορείτε να βρείτε εδώ  

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τις δράσεις μας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, www.medsos.gr και του LIFE AMMOS, www.life-
ammos.gr.  

Σας ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Στελλίνα Κουλουζάκη       
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης     
Τηλ: 210-8228795, Email: schools@medsos.gr  
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