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Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 

 

Για τα θαλάσσια απορρίμματα, τα πλαστικά μιας χρήσης και την ανακύκλωση  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Τετάρτη 26 Φλεβάρη, 17:30-20:30  
                                3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, ( Ηρώων Πολυτεχνείου 3 Ζωγράφου ) 

  
 

Το Σεμινάριο έχει στόχο να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς  για το ζήτημα των θαλάσσιων απορριμμάτων, 
ειδικά των πλαστικών και να προτείνει ιδέες για δράσεις με τους μαθητές τους, μέσα από το σχετικό 
Εκπαιδευτικό Υλικό «Μάθε Νιώσε Δράσε! Μαζί για Θάλασσες Χωρίς Σκουπίδια» και την πρόσφατη 

εκστρατεία «Πλαστικά μετά τη Χρήση; Η θέση τους στον Μπλε κάδο! Μακριά από τις γαλάζιες 
θάλασσες». Επιπλέον θα εξηγηθεί βήμα-βήμα η οργάνωση ενός καθαρισμού.  

. 
Πρόγραμμα 

17:30–17:45   Εγγραφές - Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί :                                                           
Γεώργιος Πούλος Δ/ντης 3ου Γ/σίου Ζωγράφου                                                               
Κων/νος Τριανταφυλλίδης Υδ/ντης 3ου Γ/σίου Ζωγράφου 

17:45 – 18:00 Ενημέρωση για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται 
στην Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας το σχ. έτος 2019 – 2020                                                         
Εμμανουήλ Χατζηελευθερίου Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπ/σης στην Δ.Δ.Ε. Α’ Αθήνας 

18.00-19.15 Ιδέες για βιωματικές δραστηριότητες στην τάξη για τα θαλάσσια απορρίμματα, τα 
πλαστικά μιας χρήσης και την ορθή ανακύκλωση στον μπλε κάδο, με βάση το 
συνοδευτικό εποπτικό υλικό 
Ηρώ Αλάμπεη, Βίκυ Μαλωτίδη, Βασίλης Ψαλλιδάς, Δίκτυο MEdIES 

19:15 – 19:30 Διάλειμμα 
19:30 – 20:15 Οργάνωση ενός καθαρισμού με  τη χρήση έντυπων ή/και ηλεκτρονικών μέσων 

καταγραφής (Marine Litter Watch) 
HELMEPA 

20:15 – 20:30 Αξιολόγηση - Κλείσιμο  

 
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 
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