
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΦΙΛΟΣΟΦΙΑ -- ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΗΡΙΞΗΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ





1.1.ΤΟΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟΠΑΡΑΚΤΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

∆ομή∆ομή::

ΑΒΙΟΤΙΚΑΑΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ((άμμοςάμμος, , πέτρεςπέτρες, , 
βότσαλαβότσαλα, , βυθόςβυθός, , νερόνερό, , αέραςαέρας, , φωςφως, , κλίμακλίμα) ) 

ΒΙΟΤΙΚΑΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ((μικροοργανισμοίμικροοργανισμοί, , 
πλαγκτόνπλαγκτόν, , ψάριαψάρια, , μαλάκιαμαλάκια, , όστρακαόστρακα, , φύκιαφύκια, , 
θηλαστικάθηλαστικά,, έντομαέντομα,  ,  θαλασσοπούλιαθαλασσοπούλια κκ..λλ..ππ.). .). 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -- ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ
((ενδιαιτήματαενδιαιτήματα, , οικότοποιοικότοποι, , τροφικέςτροφικές σχέσειςσχέσεις, , 
ανταγωνισμόςανταγωνισμός κκ..λλ..ππ.)..).



2.2. ΟΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙΚΑΙ ΗΗ ΘΑΛΑΣΣΑΘΑΛΑΣΣΑ

ΗΗ αμφίδρομηαμφίδρομη σχέσησχέση διαχρονικάδιαχρονικά

AAΛΙΕΛΙΕIIΑΑ, , ΝΑΥΤΙΛΙΑΝΑΥΤΙΛΙΑ,,

ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ, , ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΝΑΥΠΗΓΙΚΗ, , 

ΑΝΑΨΥΧΗΑΝΑΨΥΧΗ, , ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, , 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ



3.3. ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ..

ΥπεραλίευσηΥπεραλίευση καικαι διαταραχέςδιαταραχές στηστη δυναμικήδυναμική τωντων
πληθυσμώνπληθυσμών τωντων θαλάσσιωνθαλάσσιων οργανισμώνοργανισμών: : μηχανότρατεςμηχανότρατες, , 
σάρωσησάρωση γόνουγόνου, , δυναμίτιδαδυναμίτιδα. . ∆εν∆εν εφαρμόζεταιεφαρμόζεται οο
ΕυρωπαϊκόςΕυρωπαϊκός κανονισμόςκανονισμός αλιείαςαλιείας τουτου 20062006
ΥποβάθμισηΥποβάθμιση τοπίουτοπίου απόαπό επέκτασηεπέκταση οικισμώνοικισμών, , τουριστικώντουριστικών

καικαι λιμενικώνλιμενικών εγκαταστάσεωνεγκαταστάσεων, , μπαζώματαμπαζώματα, , μαρίνεςμαρίνες κλπκλπ..
ΑπώλειαΑπώλεια ενδιαιτημάτωνενδιαιτημάτων ((κυρίωςκυρίως γιαγια ψάριαψάρια τουτου βυθούβυθού), ), 
οδηγίαοδηγία 92/43, 92/43, συστάσειςσυστάσεις γιαγια ολοκληρωμένηολοκληρωμένη διαχείρισηδιαχείριση
ακτώνακτών
ΕισβολήΕισβολή ξενικώνξενικών ειδώνειδών απόαπό τιςτις μεταφορέςμεταφορές ((τοξικότοξικό

λαγόψαρολαγόψαρο, , ανταγωνιστικάανταγωνιστικά φύκιαφύκια))











ΡύπανσηΡύπανση καικαι μόλυνσημόλυνση απόαπό λύματαλύματα οικισμώνοικισμών καικαι
ξενοδοχείωνξενοδοχείων καικαι απόαπό απόβλητααπόβλητα βιομηχανιώνβιομηχανιών..
ΡύπανσηΡύπανση απόαπό υπολείμματαυπολείμματα γεωργικώνγεωργικών
φυτοφαρμάκωνφυτοφαρμάκων καικαι λιπασμάτωνλιπασμάτων πουπου μεμε
έκπλυσηέκπλυση οδηγούνταιοδηγούνται απόαπό ποτάμιαποτάμια καικαι ρέματαρέματα
στηστη θάλασσαθάλασσα..
ΡύπανσηΡύπανση απόαπό λουόμενουςλουόμενους ((απορρίμματααπορρίμματα) ) καικαι
απόαπό σκουπιδότοπουςσκουπιδότοπους..
ΡύπανσηΡύπανση απόαπό πλοίαπλοία: : σεντινόνερασεντινόνερα, , σκουπίδιασκουπίδια, , 
πετρελαιοκηλίδεςπετρελαιοκηλίδες..
ΑπειλούμεναΑπειλούμενα είδηείδη –– μείωσημείωση τηςτης
βιοποικιλότηταςβιοποικιλότητας ((φώκιαφώκια, , χελώναχελώνα, , δελφίνιδελφίνι κακα.).)

















4.4.ΑΙΤΙΑΑΙΤΙΑ ΤΩΝΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

∆ιαχείριση∆ιαχείριση τηςτης ακτήςακτής μεμε βάσηβάση τηντην επιθυμίαεπιθυμία
μεγιστοποίησηςμεγιστοποίησης παραγωγικούπαραγωγικού αποτελέσματοςαποτελέσματος γιαγια
αύξησηαύξηση τηςτης ικανοποίησηςικανοποίησης ((τηςτης κατανάλωσηςκατανάλωσης) ) 
καικαι τωντων κερδώνκερδών. . ΥπέρβασηΥπέρβαση τηςτης φέρουσαςφέρουσας
ικανότηταςικανότητας..

ΆγνοιαΆγνοια γιαγια τητη σπουδαιότητασπουδαιότητα τωντων θεμάτωνθεμάτων τηςτης
οικολογικήςοικολογικής ισορροπίαςισορροπίας καικαι τηςτης αειφορικήςαειφορικής
διαχείρισηςδιαχείρισης..

ΈλλειψηΈλλειψη ενημέρωσηςενημέρωσης καικαι περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής
ευαισθητοποίησηςευαισθητοποίησης τωντων πολιτώνπολιτών πουπου δενδεν
αντιδρούναντιδρούν..





ΑντικοινωνικέςΑντικοινωνικές ατομικιστικέςατομικιστικές συμπεριφορέςσυμπεριφορές
(50 (50 πάμπλουτοιπάμπλουτοι μηχανοτρατάδεςμηχανοτρατάδες μεμε μπράβουςμπράβους καικαι
αιγυπτιακάαιγυπτιακά πληρώματαπληρώματα κάνουνκάνουν όό,,τιτι θέλουνθέλουν).).

ΣυμφέρονταΣυμφέροντα ναυτιλιακώνναυτιλιακών εταιριώνεταιριών καικαι
εφοπλιστώνεφοπλιστών..

ΑνεπάρκειαΑνεπάρκεια μηχανισμώνμηχανισμών γιαγια τηντην εφαρμογήεφαρμογή τουτου
θεσμικούθεσμικού πλαισίουπλαισίου..

ΛανθασμένοςΛανθασμένος αξιακόςαξιακός προσανατολισμόςπροσανατολισμός καικαι
άγνοιαάγνοια..





5. 5. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΑξιακόςΑξιακός επαναπροσανατολισμόςεπαναπροσανατολισμός στηνστην κατεύθυνσηκατεύθυνση
τηςτης αειφορίαςαειφορίας ((αλληλεγγύηαλληλεγγύη προςπρος τητη φύσηφύση καικαι τοτο
συνάνθρωποσυνάνθρωπο, , αλληλεγγύηαλληλεγγύη τωντων κοινωνικώνκοινωνικών ομάδωνομάδων, , 
εκμετάλλευσηεκμετάλλευση τωντων φυσικώνφυσικών πόρωνπόρων μεμε βάσηβάση τηντην
ικανότηταικανότητα τηςτης φύσηςφύσης προςπρος φέρεινφέρειν, , ποιότηταποιότητα ζωήςζωής, , 
κοινωνικήκοινωνική δικαιοσύνηδικαιοσύνη, , δικαιώματαδικαιώματα μελλοντικώνμελλοντικών
γενεώνγενεών).).

∆ημιουργία∆ημιουργία γνωστικούγνωστικού υποβάθρουυποβάθρου μεμε βάσηβάση τηντην
έγκυρηέγκυρη επιστημονικήεπιστημονική γνώσηγνώση..

ΚαλλιέργειαΚαλλιέργεια δημοκρατικούδημοκρατικού διαλόγουδιαλόγου καικαι κριτικήςκριτικής
σκέψηςσκέψης..



ΑνάπτυξηΑνάπτυξη θεσμικούθεσμικού πλαισίουπλαισίου καικαι

υποβοηθητικώνυποβοηθητικών μηχανισμώνμηχανισμών γιαγια τηντην εφαρμογήεφαρμογή

τουτου ((ππ..χχ. . απαγόρευσηαπαγόρευση σαρωτικώνσαρωτικών δικτύωνδικτύων καικαι

δυναμίτιδαςδυναμίτιδας, , απαγόρευσηαπαγόρευση αλιείαςαλιείας τουτου γόνουγόνου, , 

προώθησηπροώθηση φυσικούφυσικού αθλητισμούαθλητισμού αντίαντί τουτου

μηχανικούμηχανικού, , διπύθμεναδιπύθμενα πλοίαπλοία κκ..λλ..ππ.)..).

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη υποδομώνυποδομών αντιρρύπανσηςαντιρρύπανσης ((σταθμώνσταθμών

βιολογικούβιολογικού καθαρισμούκαθαρισμού καικαι μονάδωνμονάδων

απορρύπανσηςαπορρύπανσης πετρελαιοκηλίδωνπετρελαιοκηλίδων κκ..λλ..ππ.)..).





6. 6. ΠΩΣΠΩΣ ΘΑΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΟΥΝΞΕΠΕΡΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗΠΡΑΞΗ
ΤΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ;;

ΠολιτικέςΠολιτικές αποφάσειςαποφάσεις γιαγια διαχείρισηδιαχείριση μεμε βάσηβάση τιςτις

απόψειςαπόψεις τωντων ειδικώνειδικών επιστημόνωνεπιστημόνων καικαι μετάμετά απόαπό

δημοκρατικόδημοκρατικό διάλογοδιάλογο όλωνόλων τωντων εμπλεκομένωνεμπλεκομένων

κοινωνικώνκοινωνικών ομάδωνομάδων..

ΠροσδιορισμόςΠροσδιορισμός τωντων αιτίωναιτίων τηςτης σημερινήςσημερινής κατάστασηςκατάστασης, , 
καταμερισμόςκαταμερισμός ευθυνώνευθυνών ((ευθύνεςευθύνες τουτου κράτουςκράτους --
ΚυβερνήσεωςΚυβερνήσεως, , ΥπουργείωνΥπουργείων, , ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών -- τωντων πολιτικώνπολιτικών
--κομμάτωνκομμάτων, , βουλευτώνβουλευτών, , ΑυτοδιοίκησηςΑυτοδιοίκησης κκ..λλ..ππ..-- τωντων
παραγωγώνπαραγωγών καικαι τωντων επιχειρηματιώνεπιχειρηματιών τωντων τριώντριών τομέωντομέων
παραγωγήςπαραγωγής καικαι τωντων πολιτώνπολιτών είτεείτε εκφράζονταιεκφράζονται καικαι
συμπεριφέρονταισυμπεριφέρονται ατομικάατομικά είτεείτε μέσαμέσα απόαπό ομάδεςομάδες).).



ΒελτιωτικάΒελτιωτικά μέτραμέτρα σύμφωνασύμφωνα μεμε τιςτις

επιστημονικέςεπιστημονικές απόψειςαπόψεις καικαι υλοποίησήυλοποίησή τουςτους

στηνστην πράξηπράξη μεμε εφαρμογέςεφαρμογές τηςτης τεχνολογίαςτεχνολογίας..

ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση γιαγια τοτο ΠεριβάλλονΠεριβάλλον καικαι τηντην

ΑειφορίαΑειφορία μαθητώνμαθητών καικαι πολιτώνπολιτών..



7. 7. ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..

ΕπιλογήΕπιλογή θεματικήςθεματικής ενότηταςενότητας απόαπό τηντην ευρύτερηευρύτερη
περιοχήπεριοχή τουτου ΣχολείουΣχολείου γιαγια νανα είναιείναι μέσαμέσα σταστα
ενδιαφέρονταενδιαφέροντα τωντων μαθητώνμαθητών καικαι νανα υπάρχειυπάρχει δυνατότηταδυνατότητα
ανάπτυξηςανάπτυξης τοπικώντοπικών συνεργασιώνσυνεργασιών καικαι βελτιωτικώνβελτιωτικών
παρεμβάσεωνπαρεμβάσεων..
ΚαθορισμόςΚαθορισμός στόχωνστόχων καικαι χρονοδιαγράμματοςχρονοδιαγράμματος..

ΑναζήτησηΑναζήτηση πηγώνπηγών ενημέρωσηςενημέρωσης, , πληροφόρησηςπληροφόρησης καικαι
βιβλιογραφίαςβιβλιογραφίας : : διαδίκτυοδιαδίκτυο, , ερευνητικάερευνητικά καικαι
ΕπιστημονικάΕπιστημονικά ΙδρύματαΙδρύματα, , βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες, , ΑυτοδιοίκησηΑυτοδιοίκηση, , 
αρμόδιεςαρμόδιες ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες, , κυβερνητικέςκυβερνητικές καικαι μημη κυβερνητικέςκυβερνητικές
οργανώσειςοργανώσεις, , επαγγελματίεςεπαγγελματίες καικαι πολίτεςπολίτες τηςτης περιοχήςπεριοχής..

∆ημιουργία∆ημιουργία αρχείουαρχείου πληροφοριώνπληροφοριών κατάκατά θεματικέςθεματικές
ενότητεςενότητες καικαι συζήτησησυζήτηση πάνωπάνω σταστα δεδομέναδεδομένα πουπου
συγκεντρώθηκανσυγκεντρώθηκαν..











ΗΗ συγκέντρωσησυγκέντρωση πληροφοριώνπληροφοριών μπορείμπορεί νανα ανατεθείανατεθεί γιαγια
οικονομίαοικονομία χρόνουχρόνου καικαι διευκόλυνσηδιευκόλυνση τηςτης λειτουργικότηταςλειτουργικότητας
τουτου προγράμματοςπρογράμματος σεσε υποομάδεςυποομάδες ( ( γιαγια συνεντεύξειςσυνεντεύξεις, , 
επισκέψειςεπισκέψεις, , σερφάρισμασερφάρισμα στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο, , εύρεσηεύρεση
βιβλιογραφίαςβιβλιογραφίας κκ..λλ..ππ. . αλλάαλλά καικαι μεμε βάσηβάση τιςτις ανάγκεςανάγκες
πληροφοριακήςπληροφοριακής τεκμηρίωσηςτεκμηρίωσης τωντων υποθεμάτωνυποθεμάτων).).

ΠραγματοποίησηΠραγματοποίηση επισκέψεωνεπισκέψεων πεδίουπεδίου στηνστην υπόυπό
μελέτημελέτη περιοχήπεριοχή γιαγια επιτόπιαεπιτόπια διαμόρφωσηδιαμόρφωση εικόναςεικόνας πουπου
θαθα στηρίζεταιστηρίζεται στηστη γενικήγενική παρατήρησηπαρατήρηση, , στιςστις
καταγραφέςκαταγραφές στοιχείωνστοιχείων πουπου αφορούναφορούν τοτο τοπίοτοπίο, , τοτο
οικοσύστημαοικοσύστημα, , τιςτις ανθρώπινεςανθρώπινες δραστηριότητεςδραστηριότητες καικαι τατα
προβλήματαπροβλήματα καικαι στιςστις μετρήσειςμετρήσεις φυσικοχημικώνφυσικοχημικών
παραμέτρωνπαραμέτρων ήή στηνστην παρουσίαπαρουσία βιοδεικτώνβιοδεικτών..

∆ημιουργία∆ημιουργία πίνακαπίνακα ενημέρωσηςενημέρωσης καικαι παρουσίασηςπαρουσίασης
φωτογραφικούφωτογραφικού καικαι άλλουάλλου υλικούυλικού στοστο ΣχολείοΣχολείο..







ΣυνεργασίαΣυνεργασία μεμε ΚέντροΚέντρο ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής ΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσης γιαγια
παρακολούθησηπαρακολούθηση σχετικούσχετικού προγράμματοςπρογράμματος απόαπό τουςτους μαθητέςμαθητές
καικαι γιαγια επιμορφωτικήεπιμορφωτική στήριξηστήριξη τωντων ΕκπαιδευτικώνΕκπαιδευτικών..

ΣύνδεσηΣύνδεση τουτου προγράμματοςπρογράμματος μεμε ενότητεςενότητες τουτου αναλυτικούαναλυτικού
((γεωλογίαγεωλογία, , βιολογίαβιολογία, , οικολογίαοικολογία, , χημείαχημεία, , κοινωνιολογίακοινωνιολογία, , 
οικονομίαοικονομία, , γλώσσαγλώσσα, , ιστορίαιστορία, , κτλκτλ.).)

ΣύνδεσηΣύνδεση τουτου προγράμματοςπρογράμματος μεμε τηντην ιστορίαιστορία καικαι τοντον
πολιτισμόπολιτισμό ((μουσικήμουσική, , ποίησηποίηση, , ζωγραφικήζωγραφική, , λογοτεχνίαλογοτεχνία, , 
θέατροθέατρο).).

ΣυναντήσειςΣυναντήσεις διαλόγουδιαλόγου καικαι κριτικήςκριτικής επισκόπησηςεπισκόπησης τωντων
συγκεντρωθέντωνσυγκεντρωθέντων στοιχείωνστοιχείων ώστεώστε νανα γίνειγίνει ταυτοποίησηταυτοποίηση τηςτης
υπάρχουσαςυπάρχουσας κατάστασηςκατάστασης, , προσδιορισμόςπροσδιορισμός τωντων αιτίωναιτίων καικαι τωντων
ευθυνώνευθυνών καικαι νανα συζητηθούνσυζητηθούν οιοι λύσειςλύσεις πουπου προτείνουνπροτείνουν οιοι
ειδικοίειδικοί ΕπιστήμονεςΕπιστήμονες, , ηη τοπικήτοπική κοινωνίακοινωνία καικαι οιοι ΠολιτικοίΠολιτικοί..







ΤελικήΤελική παρουσίασηπαρουσίαση τηςτης εργασίαςεργασίας, , τωντων
συμμετεχόντωνσυμμετεχόντων, , τωντων θεματικώνθεματικών ενοτήτωνενοτήτων, , τωντων
σταδίωνσταδίων εξέλιξηςεξέλιξης, , τωντων συνεργασιώνσυνεργασιών, , τωντων βασικώνβασικών
πληροφοριώνπληροφοριών πουπου συγκεντρώθηκανσυγκεντρώθηκαν, , τουτου
προβληματισμούπροβληματισμού πουπου αναπτύχθηκεαναπτύχθηκε καικαι τωντων λύσεωνλύσεων
πουπου συζητήθηκανσυζητήθηκαν ήή προτείνονταιπροτείνονται..

ΗΗ παρουσίασηπαρουσίαση μπορείμπορεί νανα γίνειγίνει σεσε φυλλάδιοφυλλάδιο ήή σεσε
ιστότοποιστότοπο αλλάαλλά ιδιαίτερηιδιαίτερη σημασίασημασία έχειέχει ηη
πραγματοποίησηπραγματοποίηση ανοιχτήςανοιχτής γιαγια τηντην τοπικήτοπική κοινωνίακοινωνία
εκδήλωσηςεκδήλωσης στηστη σχολικήσχολική κοινότητακοινότητα μεμε λόγολόγο, , 
εικόναεικόνα, , μουσικήμουσική, , φωτογραφίαφωτογραφία, , ζωγραφικήζωγραφική, , έκθεσηέκθεση
υλικούυλικού, , δρώμεναδρώμενα, , συζήτησησυζήτηση κκ..λλ..ππ..



8.8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΚΤΥΟ..

ΣυμφωνίαΣυμφωνία μεμε φορείςφορείς, , πρόσωπαπρόσωπα καικαι σχολείασχολεία γιαγια
συνεργασίασυνεργασία..

ΕπιμορφωτικήΕπιμορφωτική στήριξηστήριξη τωντων ΕκπαιδευτικώνΕκπαιδευτικών μεμε
αξιοποίησηαξιοποίηση τωντων επιστημονικώνεπιστημονικών συνεργασιώνσυνεργασιών καικαι
τηςτης παιδαγωγικήςπαιδαγωγικής γνώσηςγνώσης καικαι εμπειρίαςεμπειρίας τουτου
ΚΠΕΚΠΕ..

ΣτήριξηΣτήριξη μεμε εκπαιδευτικόεκπαιδευτικό υλικόυλικό..

ΣυναντήσειςΣυναντήσεις εργασίαςεργασίας εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών καικαι
μαθητώνμαθητών καικαι ανταλλαγήανταλλαγή ιδεώνιδεών καικαι απόψεωναπόψεων..



ΕπικοινωνιακόΕπικοινωνιακό πλαίσιοπλαίσιο μεμε ταχυδρομείοταχυδρομείο, , 
τηλεπικοινωνίεςτηλεπικοινωνίες, , emailemail, , ιστότοποιιστότοποι καικαι blogsblogs..

ΣυμπράξειςΣυμπράξεις καικαι ανταλλαγέςανταλλαγές επισκέψεωνεπισκέψεων μεμε τητη μέθοδομέθοδο
τηςτης αμοιβαίαςαμοιβαίας φιλοξενίαςφιλοξενίας..

∆ιεύρυνση∆ιεύρυνση τηςτης πληροφόρησηςπληροφόρησης καικαι τωντων οριζόντωνοριζόντων τηςτης
σκέψηςσκέψης..

∆ιαμόρφωση∆ιαμόρφωση πληρέστερηςπληρέστερης εικόναςεικόνας γιαγια τιςτις πτυχέςπτυχές τουτου
θέματοςθέματος μελέτηςμελέτης..

ΑίσθημαΑίσθημα συμμετοχήςσυμμετοχής σεσε συλλογικήσυλλογική προσπάθειαπροσπάθεια..



9. 9. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ∆ΙΚΤΥΟΥ..

ΣυντονιστικόΣυντονιστικό κέντροκέντρο καικαι συνεργάτεςσυνεργάτες::

ΚΠΕΚΠΕ ΑργυρούποληςΑργυρούπολης, , 
ΕλληνικόΕλληνικό ΚέντροΚέντρο ΘαλασσίωνΘαλασσίων ΕρευνώνΕρευνών, , 
άλλαάλλα ΚΠΕΚΠΕ, , 
∆ιευθύνσεις∆ιευθύνσεις ΑΑ//θμιαςθμιας & & ΒΒ//θμιαςθμιας ΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσης,,
ΣχολείαΣχολεία,,
ΚυβερνητικοίΚυβερνητικοί καικαι μημη κυβερνητικοίκυβερνητικοί φορείςφορείς..

ΠαιδαγωγικήΠαιδαγωγική ομάδαομάδα ::

ΕκπαιδευτικοίΕκπαιδευτικοί απόαπό τοτο συντονιστικόσυντονιστικό καικαι τατα άλλαάλλα ΚΠΕΚΠΕ,,
ΥπεύθυνοιΥπεύθυνοι ΠΕΠΕ, , 
ΕκπρόσωποςΕκπρόσωπος ΕΛΚΕΘΕΕΛΚΕΘΕ, , 
ΕκπαιδευτικοίΕκπαιδευτικοί ΣχολείωνΣχολείων



10. 10. ΠΕΡΙΟΧΕΣΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΕΦΑΡΜΟΓΗΣ..

ΜαςΜας ενδιαφέρουνενδιαφέρουν ΣχολείαΣχολεία κοντάκοντά σεσε παράκτιεςπαράκτιες
περιοχέςπεριοχές όπωςόπως παραλιώνπαραλιών τουτου ΣαρωνικούΣαρωνικού, , τουτου
ΚορινθιακούΚορινθιακού, , τουτου ΕυβοϊκούΕυβοϊκού, , τουτου ΠατραϊκούΠατραϊκού, , τουτου
ΜεσσηνιακούΜεσσηνιακού τουτου ΘερμαϊκούΘερμαϊκού καικαι άλλωνάλλων κόλπωνκόλπων όπωςόπως
καικαι νησιώννησιών τουτου ΑιγαίουΑιγαίου καικαι τουτου ΙονίουΙονίου..

∆εν∆εν βάζουμεβάζουμε περιορισμούςπεριορισμούς στηστη θεματολογίαθεματολογία πουπου
εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό τιςτις ιδιαιτερότητεςιδιαιτερότητες τηςτης κάθεκάθε περιοχήςπεριοχής..
ΘέλουμεΘέλουμε ανάπτυξηανάπτυξη πρωτοβουλίαςπρωτοβουλίας καικαι ελεύθερηελεύθερη
συνεισφοράσυνεισφορά στηστη συνολικήσυνολική προσπάθειαπροσπάθεια..

ΠεριμένουμεΠεριμένουμε ποικιλότηταποικιλότητα στηστη θεματολογίαθεματολογία ((αλιείααλιεία, , 
υποβάθμισηυποβάθμιση τοπίουτοπίου, , ρύπανσηρύπανση, , ξενικάξενικά είδηείδη, , τουρισμόςτουρισμός, , 
ναυτιλίαναυτιλία, , λιμάνιαλιμάνια, , πολιτισμόςπολιτισμός κλπκλπ) ) αλλάαλλά καικαι λειτουργίαλειτουργία
στοστο πλαίσιοπλαίσιο τηςτης φιλοσοφίαςφιλοσοφίας τουτου ∆ικτύου∆ικτύου πουπου
αναπτύξαμεαναπτύξαμε..



ΗΗ κανονικήκανονική κατάστασηκατάσταση καικαι λειτουργίαλειτουργία τουτου παράκτιουπαράκτιου
οικοσυστήματοςοικοσυστήματος, , ηη αμφίδρομηαμφίδρομη σχέσησχέση τουτου ανθρώπουανθρώπου μεμε τοτο
οικοσύστημαοικοσύστημα, , οιοι επιδράσειςεπιδράσεις απόαπό τιςτις οικιστικέςοικιστικές, , 
παραγωγικέςπαραγωγικές καικαι μεταφορικέςμεταφορικές δραστηριότητεςδραστηριότητες, , τατα
κοινωνικοοικονομικάκοινωνικοοικονομικά τουςτους αίτιααίτια, , οιοι επιπτώσειςεπιπτώσεις στηνστην
ποιότηταποιότητα τηςτης ζωήςζωής καικαι στηστη βιωσιμότηταβιωσιμότητα, , οιοι λύσειςλύσεις πουπου
προτείνειπροτείνει ηη ΕπιστήμηΕπιστήμη καικαι ηη ΤεχνολογίαΤεχνολογία, , οιοι αξίεςαξίες, , τατα
συμφέροντασυμφέροντα καικαι οιοι συμπεριφορέςσυμπεριφορές, , οιοι προτάσειςπροτάσεις στιςστις
οποίεςοποίες μέσαμέσα απόαπό διάλογοδιάλογο καταλήγουμεκαταλήγουμε..

ΕπίσηςΕπίσης θέλουμεθέλουμε νανα εφαρμόζονταιεφαρμόζονται σταστα σχολικάσχολικά
προγράμματαπρογράμματα οιοι αρχέςαρχές τηςτης ΠΕΠΕ ((διεπιστημονικήδιεπιστημονική θεώρησηθεώρηση, , 
βιωματικήβιωματική προσέγγισηπροσέγγιση, , άνοιγμαάνοιγμα τουτου ΣχολείουΣχολείου στηνστην
κοινωνίακοινωνία, , ομαδοσυνεργατικήομαδοσυνεργατική δουλειάδουλειά, , δημοκρατικόςδημοκρατικός
διάλογοςδιάλογος, , καλλιέργειακαλλιέργεια κριτικήςκριτικής σκέψηςσκέψης, , πέρασμαπέρασμα απαπ’’ τατα
λόγιαλόγια στιςστις πράξειςπράξεις))..
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