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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι εκπαιδευτικοί της Ευρώπης ενάντια στα θαλάσσια απορρίμματα
Υπάρχει πραγματικός λόγος ανησυχίας για τα θαλάσσια απορρίμματα; Τι γνωρίζουμε για το θέμα και πώς
μπορούμε να συνεργαστούμε για την αντιμετώπισή του; Πώς μπορούμε να το επικοινωνήσουμε καλύτερα ως
εκπαιδευτικοί;
Αυτά ήταν μερικά από τα ερωτήματα που 24 εκπαιδευτικοί από Κύπρο, Μάλτα, Ιταλία και Ελλάδα είχαν την
ευκαιρία να διερευνήσουν και να συζητήσουν κατά τη διάρκεια ενός εβδομαδιαίου εκπαιδευτικού σεμιναρίου
που έλαβε χώρα στην Αθήνα από τις 7 ως τις 13 Οκτωβρίου 2018. Το Μεσογειακό Γραφείο (MIO-ECSDE) και το
δίκτυο για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «MEdIES» βρίσκονται πίσω από την διοργάνωση και τον
συντονισμό του σεμιναρίου.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα –
έκταση του προβλήματος, αίτια, επιπτώσεις, στρατηγικές - και να εξοικειωθούν με εκπαιδευτικά εργαλεία και
τεχνικές ώστε να επικοινωνήσουν τα θέματα αυτά πιο αποτελεσματικά στους μαθητές, τα σχολεία αλλά και την
τοπική τους κοινωνία. Η ομάδα των εκπαιδευτικών πήρε μέρος σε εργαστήρια και συζητήσεις, σε επισκέψεις και
εργασίες στο πεδίο, συμπεριλαμβανομένης μιας δράσης καθαρισμού/παρακολούθησης ακτής, ενώ την
τελευταία ημέρα επικεντρώθηκαν στο σχεδιασμό των δικών τους προτάσεων για projects/δράσεις
ευαισθητοποίησης στο θέμα των θαλάσσιων απορριμμάτων.
Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν απειλή όχι μόνο για την υγεία των θαλάσσιων και των παράκτιων
οικοσυστημάτων αλλά και για την δική μας υγεία και την ευημερία της κοινωνίας μας. Τα ονομάζουμε
"θαλάσσια" επειδή καταλήγουν στη θάλασσα, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό τους προέρχεται από χερσαίες
δραστηριότητες, συχνά μακριά από την ακτογραμμή και τον ωκεανό. Το σταμάτημα της κατάληξης
απορριμμάτων στις θάλασσές είναι ευθύνη όλων μας και από τις βασικές ενέργειες που απαιτούνται είναι η
εκπαίδευση των παιδιών και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την υιοθέτηση μιας υπεύθυνης συμπεριφοράς.
Το Μεσογειακό Γραφείο και το δίκτυο MEdIES θα συνεχίσουν τις δράσεις ενδυνάμωσης και εμψύχωσης της
εκπαιδευτικής κοινότητας ώστε να συμμετέχει στην καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το: www.medies.net

Στιγμιότυπα από τη δράση παρακολούθησης/καθαρισμού της δημοτικής ακτής της Παλαιάς Φώκαιας: Η ποσότητα των μικρο-πλαστικών
(διάμετρος< 5χιλ.) που συλλέχθηκε ήταν απρόσμενη! Όπως είπε χαρακτηριστικά ένας από τους εκπαιδευτικούς « Δεν περίμενα ποτέ τόσα πολλά
μικροσκοπικά πλαστικά σε μια παραλία που, από μακριά, φαινόταν πεντακάθαρη».
Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το the Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη
(www.mio-ecsde.org) μέσα από το εκπαιδευτικό δίκτυο MEdIES (www.medies.net) και την Έδρα και Δίκτυο UNESCO του ΕΚΠΑ
(http://unescochair.chem.uoa.gr/). Η συμμετοχή των επιμορφούμενων υποστηρίχτηκε από τη Δράση KA1: Κινητικότητα, του Ευρωπαϊκού
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