
 
 

 

 

 

 

30 Νοέμβριου 2021, Θεσσαλονίκη  

 

 

Αγαπητές/Αγαπητοί,  

 

Εκ μέρους της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης iSea, θα θέλαμε να σας 

προσκαλέσουμε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο 

πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο  «Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης για να 

σταματήσει η ρύπανση στους πολύτιμους υγροτόπους της λεκάνης απορροής 

της Μαύρης Θάλασσας –BIOLEARN».  

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και 

Σαμοθράκης συμμετέχει στο έργο και σε συνεργασία με την iSea θα 

πραγματοποιήσει πενθήμερο σεμινάριο με στόχο την προώθηση καλών 

πρακτικών σχετικά με τη διδασκαλία των κινδύνων στη βιοποικιλότητα που θέτει 

η ρύπανση στους υγροτόπους, αλλά και μια σειρά άλλων περιβαλλοντικών 

θεματικών. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις 13/12 έως 17/12, στο 

Ξενοδοχείο Grecotel Astir Egnatia Alexandroupolis, και ώρα 17:00-20:00. 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα περιλαμβάνουν τις παρακάτω θεματικές: 1) Νερό 

– Πηγή Ζωή, 2) Ο κύκλος του νερού, 3) Υγρότοποι και η σημασία τους, 4) 

Οικοσυστήματα και Βιότοποι Υγροτόπων, 5) Βιοποικιλότητα, 6) Έδαφος, 7) 

Παρατήρηση της φύσης και Επιστήμη των Πολιτών, 8) Ρύπανση του 

Περιβάλλοντος, 9) Βιωσιμότητα, 10) Κλίμα και κλιματική αλλαγή, 11) Απειλές και 

διατήρηση υγροτόπων και 12) Χρήσεις υγροτόπων.  

Τα σεμινάρια θα βασιστούν στο περιεχόμενο των εγχειριδίων για μαθητές και 

εκπαιδευτικούς που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου για κάθε μια 

θεματική. Αυτά περιλαμβάνουν τις βασικές έννοιες και πληροφορίες γύρω από 

κάθε θεματική, οι οποίες θα παρουσιαστούν στους εκπαιδευτικούς, ώστε να 

μπορούν να τις αξιοποιήσουν κατά τη διδασκαλία τους. Επίσης, τα εγχειρίδια 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μαζί με τους 

συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων.  

Στόχος μας είναι να συζητήσουμε μαζί κάποιες από τις πιο επίκαιρες 

περιβαλλοντικές θεματικές και να αναζητήσουμε τους καλύτερους τρόπους για 

την ένταξή τους στη δική σας διδασκαλία! 

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς που θα 

παρακολουθήσουν το πρόγραμμα στο σύνολό του. 

 

Δηλώστε την συμμετοχή σας στα σεμινάρια εδώ: 

https://forms.gle/xGfgSvCpkk7ZFCZVA 

 

 

 

Πρόσκληση σε εκπαιδευτικό σεμινάριο 
 

 

 

https://isea.com.gr/
http://bio-learn.org/
https://www.google.com/maps/dir/40.6013987,22.9654556/Astir-Egnatia%5D/@40.7999985,25.7386736,10z/data=!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x14b21cb9f8af4c93:0x5cb2c6948a1346f9!2m2!1d25.8643665!2d40.8435582
https://forms.gle/xGfgSvCpkk7ZFCZVA


 
 

 

Θα χαρούμε ιδιαίτερα να συμμετέχετε μεταφέροντας τη θεωρία και τις 

δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσουμε στη δική σας τάξη, στη δική σας 

σχολική κοινότητα!!!  

 

Σε κάθε περίπτωση παραμένουμε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε με 

περισσότερες λεπτομέρειες.  

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας.  

 

 

 

Με εκτίμηση  

εκ μέρους της iSea 

 

 
Λίγα λόγια για τις δράσεις του έργου BIOLEARN, 

  
Στο πλαίσιο του έργου  ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και 
Σαμοθράκης σε συνεργασία με την iSea έχουν αναλάβει και υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις: 

• Διερεύνηση της επικρατούσας κατάστασης σχετικά με τα υδάτινα απορρίμματα στους 
υγροτόπους της περιοχής σχετικά με την κατανομή, τις ποσότητες και τους τύπους 
απορριμμάτων.  

• Διοργάνωση διαγωνισμών ζωγραφικής.  

• Υλοποίηση σεμιναρίων για τοπικές ΜΚΟ, καθηγητές σχολείων, προσωπικό φορέων 
Προστατευόμενων Περιοχών και άλλων ενδιαφερόμενων σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές 
διδασκαλίας για τον κίνδυνο που προκαλούν τα απορρίμματα στα ποτάμια και τις θάλασσες.  

• Οργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού και καθαρισμού ακτών. 

• Αποτύπωση του προβλήματος της ρύπανσης σε φωτογραφίες και έκθεση αυτών. 

• Δημιουργία φυλλαδίων και αγορά κάδων. 

 


