Φορέας Υλοποίησης:

Εταίρος:

Πρόσκληση

Η iSea και το Green Tank σας προσκαλούν σε διαδικτυακό σεμινάριο κατάρτισης
με θέμα:
«Τα ΜΜΕ ως μέσα πληροφόρησης και παρέμβασης των πολιτών»
Πέμπτη 24 Μαΐου 2022, 16:00-17:30
Διαδικτυακά: Zoom Link
Διανύουμε την πλέον κρίσιμη δεκαετία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων και καίριων
περιβαλλοντικών ζητημάτων για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Παράλληλα, η
πρόσβασή μας σε πηγές πληροφόρησης και πληροφορίες έχει γίνει πιο εύκολη από ποτέ.
Εκτός από γρήγορη, είναι έγκυρη η πληροφόρηση που λαμβάνουμε;
Η συνεχής και έγκυρη πληροφόρησή των πολιτών αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη
χάραξη περιβαλλοντικών πολιτικών. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος των ΜΜΕ στην ανάδειξη των
περιβαλλοντικών ζητημάτων και πώς συμβάλουν στην κινητοποίηση των πολιτών και τελικά στη
διαμόρφωση περιβαλλοντικών πολιτικών;
Στο
πλαίσιο
του
έργου
«Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω
το
περιβάλλον»,
πραγματοποιούνται σεμινάρια με στόχο την προώθηση της ενδυνάμωσης των πολιτών, και
ειδικά των νέων, των φοιτητών και των φοιτητριών, καθώς και των εθελοντικών ομάδων,
ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στις δημόσιες συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων που
αφορούν σε φλέγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Το έργο επικεντρώνεται σε τρεις θεματικές: την κλιματική κρίση, την απώλεια της
βιοποικιλότητας και τη ρύπανση από πλαστικά και τα σεμινάρια κατάρτισης διοργανώνονται με
στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στα
περιβαλλοντικά αυτά ζητήματα, την εκπαίδευσή τους στις διαδικασίες και τα μέσα
παρέμβασης και συνηγορίας που διαθέτουν, καθώς και την ενημέρωσή τους σχετικά με τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους ως πολίτες.
Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνεται διαδικτυακό σεμινάριο κατάρτισης με θέμα «Τα ΜΜΕ ως
μέσα πληροφόρησης και παρέμβασης των πολιτών», με στόχο την ενημέρωση των
συμμετεχόντων για τη χρήση των ΜΜΕ από τους πολίτες τόσο για την πληροφόρησή τους όσο
και για την επικοινωνία των δικών τους μηνυμάτων.
Το webinar θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου, 16:00-17:30.
Στους συμμετέχοντες θα σταλούν βεβαιώσεις συμμετοχής με το πέρας της εκδήλωσης!
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231 309 0696
https://isea.com.gr/
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Φορέας Υλοποίησης:

Εταίρος:

Πρόγραμμα:
15:45-16:00

Προσέλευση

16:00-16:10

Εισαγωγή στο έργο «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το Περιβάλλον»

16:15-17:30

«Τα ΜΜΕ ως μέσα πληροφόρησης και παρέμβασης των πολιτών»

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, διαδραστική συμμετοχή και συζήτηση. Εισηγήτρια
του webinar θα είναι η Έλενα Ψυλλάκου, συνεργάτιδα επικοινωνίας του Green Tank και
μεταδιδακτορική ερευνήτρια Μέσων και Επικοινωνίας. Έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα
Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ και ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ με θέμα τη μελέτη της κοινωνικής
αλλαγής μέσα από την ανάλυση λόγου. Περισσότερα για την Έλενα Ψυλλάκου μπορείτε να
βρείτε εδώ.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο εδώ.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ.

Η iSea είναι μια Περιβαλλοντική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2016 στην Θεσσαλονίκη, με κύριο στόχο της
την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων, την επαγρύπνηση μέσα από την ενημέρωση για τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα υδάτινα οικοσυστήματα και την προώθηση της αειφόρου
ανάπτυξης.
Το Green Tank είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης που ιδρύθηκε το 2018 και
διαμορφώνει λύσεις πολιτικής για ένα βιώσιμο μέλλον, με δράσεις που αφορoύν στο τρίπτυχο της
βιώσιμης ανάπτυξης: περιβάλλον – οικονομία – κοινωνία.

Το έργο «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος
Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την iSea και εταίρο το The Green Tank.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν
και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και
την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην
προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και
στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος
Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το
SolidarityNow.Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr.
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