
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
“ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΜΠΛΕ!”

 • �Αναδεικνύοντας υφιστάμενες πρωτοβουλίες 
σχετικές με το θαλάσσιο περιβάλλον που 
οργανώνονται στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης.

 •  Υποστηρίζοντας τη δημιουργία σχολικών 
“οικοσυστημάτων” σε συνεργασία  με τοπικούς 
θαλάσσιους φορείς και κοινότητες.  

 • �Συμβάλλοντας�στον σχεδιασμό, την εφαρμογή 
και την αξιολόγηση πρωτοβουλιών σχετικών με το 
θαλάσσιο περιβάλλον στα σχολεία.

 •  Ισότιμες�ανταλλαγές μεταξύ δασκάλων και 
συνεργατών σχολικών “οικοσυστημάτων” από 
διαφορετικές χώρες.

 •  Υποστηρίζοντας μια κοινότητα που είναι 
προσανατολισμένη στην πράξη και που δεσμεύεται 
να ενσωματώσει θαλάσσια θέματα στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα των σχολείων της.

Ακολουθώντας τα βήματα του 
δικτύου των “Μπλε Σχολείων” 
της Ευρώπης
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Εκπαιδεύοντας�την�επόμενη�
γενιά�πολιτών�της�περιοχής�
της�Μεσογείου�με�στόχο�την�
κατανόηση�και�γνώση��θεμάτων�
που�αφορούν�το�θαλάσσιο�
περιβάλλον��καθώς�και�την�
υπεύθυνη�στάση�τους�για�το�
περιβάλλον�στο�οποίο�ζουν!

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(ERASMUS + KA201-92BE234C). Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των 
συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη 
των “Μπλε Προκλήσεων”, χωρίς 
κοινωνικούς αποκλεισμούς, 
στα σχολεία της λεκάνης της 
Μεσογείου



3 δραστηριότητες μάθησης και κατάρτισης θα 
οργανωθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, 
σχεδιασμένες τόσο για εκπαιδευτικούς όσο ΚΑΙ 
μαθητές!

4 εκδηλώσεις προβολής σε εθνικό επίπεδο 
και 1 εκδήλωση σε περιφερειακό επίπεδο θα 
αναδείξουν τους στόχους, τις βέλτιστες πρακτικές 
και την πρόοδο στο μέλλον!    
*  Τα αποτελέσματα του έργου θα αναπτυχθούν στα Αγγλικά 

και θα μεταφραστούν στα Γαλλικά, τα Ιταλικά και τα 
Ελληνικά.

5 παραδοτέα, 
3 μαθησιακές δραστηριότητες, 

5 εκδηλώσεις προβολής! 

Το έργο θα παραδώσει 5 κύρια αποτελέσματα*

 •  Πλαίσιο�εφαρμογής  και Οδηγό 

 •  Προτεινόμενη�δραστηριότητα�“Μπλε�
Πρόκλησης”�από κάθε σχολείο 

 •  Αποτελέσματα�παρακολούθησης�και�
εφαρμογής�των�“Μπλε�Προκλήσεων”  

 •  Μια διαδικτυακή��διαδραστική�πλατφόρμα 
γνώσης με δοκιμασμένο υλικό για τη θαλάσσια 
εκπαίδευση 

 •  Έναν οδικό�χάρτη για την υποστήριξη των “Μπλε 
Προκλήσεων” στη λεκάνη της Μεσογείου

Το εκπαιδευτικό ταξίδι των “Μπλε Σχολείων” της 
Μεσογείου . . .

Προγράμματα που σχετίζονται με το 
θαλάσσιο περιβάλλον, σχεδιασμένα 
από τους μαθητές και για τους μαθητές!

Το πρόγραμμα “ERASMUS+ Μπλε Σχολεία της 
Μεσογείου” στοχεύει στην ανάπτυξη, τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση καινοτόμων προσεγγίσεων για την 
ενσωμάτωση θαλάσσιων θεμάτων στα Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών και τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες των σχολείων σε διάφορες χώρες 
της Μεσογείου.

4 Bασικές αρχές

Οι εταίροι του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί και 
οι μαθητές θα δημιουργήσουν από κοινού επι- 
μέρους προγράμματα που θα εμπνεύσουν δράσεις 
για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας, μαζί 
με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς!

Το έργο επικεντρώνεται στα προγράμματα 
των σχολείων, τους μαθητές και τις τοπικές 
κοινότητες καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης 
των προγραμμάτων, την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων του και τη διάχυση των 
αποτελεσμάτων του σε όλη τη λεκάνη της 
Μεσογείου.

4 χώρες, 10 εταίροι, 14 σχολεία!

Οι 10 εταίροι μας από τη Γαλλία, την Ελλάδα, 
την Ιταλία και τη Μάλτα, συνδυάζουν εμπειρία 
στην εκπαίδευση, τη θαλάσσια επιστήμη και την 
πολιτική. Έχουν μεγάλο ιστορικό στην ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών σχετικών με τον θαλάσσιο 
γραμματισμό για διαφορετικές ομάδες-στόχους!

14 σχολεία από την Πρωτοβάθμια και τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα ταξιδέψουν τους 
μαθητές τους και θα κάνουν αίτηση για να λάβουν 
το πιστοποιητικό του δικτύου των “Μπλε Σχολείων” 
της Ευρώπης.

4 φάσεις, 3 χρόνια!
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