
Σαρωνικός: Το μέτωπο 
μιας μεγάλης πόλης 

δίπλα στη θάλασσα και ο 
όρμος της Βουλιαγμένης  
που αξίζει την προσοχή 

μας.  
Η επιστημονική 

προσέγγιση από το 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.  



Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
 Ευαισθητοποίησης της Μονάδας  

Εκπαίδευσης του ΕΛΚΕΘΕ 

 

 

                    Ανδριοπούλου Αργυρώ  

Βιολόγος  

Υπεύθυνη Μονάδας Εκπαίδευσης ΕΛΚΕΘΕ 

 



 Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι μια μαθησιακή διαδικασία η οποία: 
 
  αυξάνει τις γνώσεις και την επίγνωση των ανθρώπων για το περιβάλλον και τις 

σχετιζόμενες προκλήσεις,  
 αναπτύσσει την πείρα και τις απαραίτητες δεξιότητες για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων και 
  καλλιεργεί στάσεις κίνητρα και ανάληψη δεσμεύσεων για τη λήψη ενημερωμένων 

αποφάσεων και ανάληψη υπεύθυνης δράσης  

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη  

 
 
 
 Αειφόρος Ανάπτυξη (Α.Α.) είναι η 

«ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του 
παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη 
δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να 
καλύψουν τις δικές τους ανάγκες» 
 
 

 



 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

• Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Μονάδας Εκπαίδευση ξεκίνησαν το 1995 με τη διοργάνωση 
διαλέξεων και εκδηλώσεων για το κοινό και τους νέους. Μετά το 2000 εντατικοποιήθηκαν ενώ από 
το 2001 λειτουργεί η Μονάδα Εκπαίδευσης (ΜΕ) στην Αθήνα με εκπαιδευτικά προγράμματα για 
σχολεία (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), σεμινάρια για φοιτητές και καθηγητές, 
θερινές διαλέξεις, ημερίδες κ.λπ. 
 
 
 

• Κάθε χρόνο η Μονάδα Εκπαίδευσης δέχεται περίπου 2.000 μαθητές. 
 

 
• Η ΜΕ δημιουργήθηκε και στηρίζεται από εθελοντές, εργαζόμενους στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., οι οποίοι, 

παράλληλα με τις ερευνητικές-επιστημονικές ή και διοικητικές δραστηριότητές τους, επιθυμούν να 
μεταδώσουν τις γνώσεις και την αγάπη τους για το υδάτινο περιβάλλον στην εκπαιδευτική 
κοινότητα και το ευρύ κοινό. 
 

 



• Οι στόχοι συνιστώνται στα ακόλουθα : 
 

Ο Περιβαλλοντικός  Εγγραμματισμός  μέσω της άτυπης εκπαίδευσης  
 

διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης μέσω της γνώσης πάνω στα υδάτινα οικοσυστήματα. Καθώς και 
στην κατανόηση των διεργασιών που ελέγχουν τη ζωή στη θάλασσα, τις λίμνες και 
τα ποτάμια. 
 

Προετοιμασία – έμπνευση των αυριανών επιστημόνων, σημερινών μαθητών, με 
την ανάδειξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων, με στόχο τον  
επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων. 
 
 

 Συμβολή στην προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. μέσω 
δράσεων για το ευρύ κοινό 

ΣΤΟΧΟΙ  



Δραστηριότητες Μ.Ε.  

Δράσεις για την μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα  

Επισκέψεις  για παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από μαθητές 
σχολείων του  εσωτερικού και του εξωτερικού (Ελβετία, Τουμπάι) 
 
Εκπαιδευτικά προγράμματα για τα σχολεία (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης)  για μαθητές  όπου κατά τη διάρκεια των οποίων μαθητές και δάσκαλοι 
επισκέπτονται  τα εργαστήρια και τις εγκαταστάσεις του Κέντρου και παρακολουθούν 
τις διαλέξεις που προγραμματίζονται για το σκοπό αυτό. 

 
 Συμμετοχή επιστημόνων του Κέντρου σε προγράμματα σχολικής περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης ως επιστημονικοί σύμβουλοι σε συνεργασία με Κ.Π.Ε. και με ΜΚΟ 
 
 Εκπαιδευτικές Δράσεις μέσω τηλεδιάσκεψης   (HCMR IN YOUR CLASSROOM)  
 
 Θερινές διαλέξεις για σπουδαστές πανεπιστημιακού επιπέδου, που σκοπό έχουν 

την εισαγωγή των νέων σε θέματα που αφορούν στο θαλάσσιο κόσμο 
 



Δράσεις για το ευρύ κοινό  

 Συμμετοχή σε φεστιβάλ έρευνας και τεχνολογίας (Athens Science 
Festival ) 
 

 Συμμετοχή επιστημόνων του Κέντρου σε ημερίδες με θέματα 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
 

 Συμμετοχή στην δράση Mind the Lab  
 
 
 Πολλαπλή συμμετοχή στο  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Research Night 
 
 Άλλες εκδηλώσεις που αφορούν το ευρύ κοινό 

 





Θεματικές ενότητες 2017- 2018  

 

 Οι ενότητες, που απευθύνονται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας  
Εκπαίδευσης... 

 
1.  Αναφέρονται σε μια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

 
• Θαλάσσια βιοποικιλότητα  
• Βιοποικιλότητα ποτάμιων οικοσυστημάτων 
• Αρχές Ιχθυολογίας και αλιευτικές πρακτικές  
• Θαλάσσια Ρύπανση (πλαστικά στους ωκεανούς) 
• Ενάλια Αρχαιολογία  - υποθαλάσσια ηφαίστεια  
• Υποθαλάσσια Σεισμολογία  
• Μετρητικά και προγνωστικά συστήματα παρακολούθησης των θαλασσών 
 
 

2. Προβάλουν θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς 
 
3. Είναι ειδικά προσαρμοσμένες για ομάδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 



      Διάρθρωση επισκέψεων 2017-2018 

 Καλωσόρισμα των μαθητών  

 

 

 Ομιλία (παρουσίαση σχετική με την θεματική ενότητα που θα αναπτυχθεί) 

 

  Βιωματική δράση , δυο εκπαιδευτικές δραστηριότητες(παιχνίδι τύπου pictionary, δραματοποίηση, 
θεατρικό παιχνίδι, εργαστήριο ,hands on /minds on activities κλπ.)  σχετικές με την θεματική 
ενότητα που παρουσιάστηκε, διάρκειας μισής ώρας που εναλλάσσονται)  

 

  Ξενάγηση(στο βαθυσκάφος ΘΕΤΙΣ ή παρουσίαση του υποβρύχιου οχήματος super Achilleas και της 
μακέτας του AEGAEO,  καθώς και της  φωτογραφικής έκθεσης στο φουαγιέ της Αμφιτρίτης)  

 

 Δωρεάν επίσκεψη, δυνατότητα συμμετοχής 40-45 μαθητών /επίσκεψη      

     

 Απασχόληση 3 - 5 συναδέλφων /δράση  

 

 Διάρκεια επίσκεψης 2,5-3 ώρες  







Περιβαλλοντική δράση    ευαισθητοποίησης  για τις Αλυκές Αναβύσσου   



Εξωστρεφείς δράσεις…. 



     «ΒΡΑΔΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2014 και 2015» 

 

• Ασκήσεις βιοποικιλότητας - 
Στερεοσκόπια 

• Διαδραστικό παιχνίδι- 
Δραματοποίηση 

• Διαδραστικό παιχνίδι 
πρακτικών αλιείας 

• Ζωγραφική σε πέτρες  και 
διάφορες κατασκευές  

 

 



Παρουσίαση βιβλίου - Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου (2/4/2016) 



          Mind the Lab 2017 



    Athens Science Festival 2018    



Εκπαιδευτικές δράσεις Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου  



     Εκπαιδευτικά προγράμματα   Cretaquarium  



 

• ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 

  
 



             
               Ιστοσελίδα HCMR :  https://education.hcmr.gr/ 
 



Facebook Education HCMR  
 

Μονάδα Εκπαίδευσης ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 
Τηλ.:+302291 76317 
         +302291076388 

Αίτηση συμμετοχής στο email: education@hcmr.gr 







 
 
 
 
 
 
 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


