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Θζμα: Εκπαιδευτική παρουςίαςη ςτα Δημοτικά τησ Μυκόνου  - «Λζμε αντίο ςτην πλαςτική 
ςακοφλα» Εκπαιδευτικό πακζτο για την μείωςη τησ πλαςτικήσ ςακοφλασ ςτο θαλάςςιο 
περιβάλλον 
 

Αγαπθτοί/ζσ ςυνάδελφοι,  

ασ ενθμερϊνουμε ότι θ  Διεφκυνςθ  Πρωτοβάκμιασ, διαμζςου τθσ Τπεφκυνθσ χολικϊν 
Δραςτθριοτιτων, ςε ςυνεργαςία με το Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ SOS προγραμματίηει εκπαιδευτικζσ 
παρουςιάςεισ ςτα Δθμοτικά χολεία τθσ Μυκόνου, 17 - 20 Οκτωβρίου 2017, με κζμα:   
«Λζμε αντίο ςτην πλαςτική ςακοφλα». 
 
τόχοσ των παρουςιάςεων  είναι τόςο θ ενθμζρωςθ των μακθτϊν και μακθτριϊν, αναφορικά με 
το ηιτθμα τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ, όςο και θ εξοικείωςι τουσ με βιωματικζσ εκπαιδευτικζσ 
μεκόδουσ, αλλά και εκπαιδευτικό υλικό που μποροφν να αξιοποιιςουν.  
Η Ελλάδα είναι μια χϊρα με ιδιαίτερα εκτεταμζνθ ακτογραμμι, θ οποία ςυγκεντρϊνει πλικοσ 
ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων, που ζχει οδθγιςει ςε ςθμαντικι υποβάκμιςθ των καλάςςιων 
και παράκτιων οικοςυςτθμάτων.  
Ζνα από τα  προβλιματα που είναι ιδιαίτερα ζντονο, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και παγκοςμίωσ, 
είναι αυτό των καλάςςιων απορριμμάτων. Σο πλαςτικό είναι ζνα από τα κφρια ςυςτατικά των 
απορριμμάτων, ενϊ θ πλαςτικι ςακοφλα είναι ανάμεςα ςτα 3 επικρατζςτερα απορρίμματα! 
Οι εκπαιδευτικζσ παρουςιάςεισ κα πραγματοποιθκοφν από εξειδικευμζνουσ ςυνεργάτεσ του 
Δικτφου ΜΕΟΓΕΙΟ SOS με τθ χριςθ ςφγχρονων εποπτικϊν μζςων και είναι προςαρμοςμζνεσ 
ςτθν θλικία των εκπαιδευομζνων. υνοδεφονται από δθμιουργικι ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ με 
ςκοπό τθν ανταλλαγι απόψεων και τον προβλθματιςμό πάνω ςτο εκάςτοτε περιβαλλοντικό 
ηιτθμα. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν ενκάρρυνςθ για ανάλθψθ δράςεων από τουσ ίδιουσ τουσ 
μακθτζσ, τόςο μζςα ςτο ςχολείο, όςο και ζξω από αυτό.  
 
Οι παραπάνω ενθμερωτικζσ παρουςιάςεισ είναι εγκεκριμζνεσ από το Τπουργείο Παιδείασ 
Ζρευνασ  & Θρθςκευμάτων με αρ. πρωτ.: 76582 /Δ2/10-5-2017 . 
 

 

                 ΠΡΟ: Δθμοτικά χολεία Μυκόνου 

            ΚΟΙΝ: 1.Περιφερειακι Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ Π.Ε & Δ.Ε 
Ν. Αιγαίου 

                     2. χ. φμβουλο 3
θσ

 Περιφζρειασ Κυκλάδων 
                        3. Δίκτυο Μεςόγειοσ SOS 
 
 



Κάκε παρουςίαςθ ζχει διάρκεια μίασ διδακτικισ ϊρασ και μποροφν να ςυμμετζχουν περίπου 50 
μαθητζσ ανά παρουςίαςη, δηλαδή ανά ώρα (για παράδειγμα, αν ζνα ςχολείο ζχει 140 μακθτζσ, 
κα παραμείνουν για 3 διδακτικζσ ϊρεσ, αν ζχει 190 για 4 διδακτικζσ ϊρεσ κ.ο.κ.).  
 
Εκπαιδευτικό υλικό: 
Σόςο το Εκπαιδευτικό Πακζτο «Λζμε Αντίο ςτθν Πλαςτικι ακοφλα», όςο και ο 

Οδθγόσ για τουσ Εκπαιδευτικοφσ, που ςχεδιάςτθκαν για το κζμα αυτό, κα παραμζνει ςτθ 
διάκεςθ των εκπαιδευτικϊν.  
Σο εκπαιδευτικό αυτό υλικό είναι διακζςιμο εδϊ: http://www.lifedebag.eu/?page_id=109 

 
Παρακαλοφμε οι Διευκυντζσ και οι Διευκφντριεσ των Δθμοτικϊν χολείων, αφοφ ενθμερωκοφν 
από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ για τα τμιματα που επικυμοφν να ςυμμετζχουν, να δθλϊςουν το 
ενδιαφζρον τουσ, ςτο τθλ: 210-8228795, ι να ςτείλουν τθν ςυνθμμζνθ διλωςθ ςυμμετοχισ  ςτο  
Email: schools@medsos.gr,ςτθν Τπεφκυνθ του προγράμματοσ  του Δικτφου  ΜΕΟΓΕΙΟ SOS κ. 
τελλίνα Κουλουηάκθ, το αργότερο μζχρι τθν Σρίτθ 10 Οκτωβρίου 2017. 
Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. 
 
Οι παρουςιάςεισ είναι προαιρετικζσ και κα πραγματοποιοφνται μετά από ςυνεννόθςθ με τουσ 
Διευκυντζσ/τριεσ των ςχολικϊν μονάδων. 
 
υνθμμζνα: 1. Διλωςθ υμμετοχισ   
                     2.Ζγκριςθ προγράμματοσ 
 
Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ κζλετε, είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ.  
Η Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων, Χρυςάννα Διαμαντι. 
                                            

 
 
                                                                               Η  Διευκφντρια Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ                                  
                                                                                                           Κυκλάδων  
  
 
                                                                                              Μαρκζλλα Παραμυκιϊτου       


