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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
COMMON SEAS: ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙKO «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Με όραμα “καθαρές θάλασσες για όλους” και αποστολή να καλλιεργήσει δεξιότητες ζωής για
τον 21ο αιώνα στη νέα γενιά, η Common Seas δημιούργησε την Ακαδημία Θαλάσσιου
Πλαστικού, μια εκπαιδευτική εκστρατεία που που θα εμπνεύσει μαθητές και εκπαιδευτικούς
να δημιουργήσουν ένα μέλλον χωρίς πλαστικά. Η Ακαδημία Θαλάσσιου Πλαστικού έχει
παράξει ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τα πλαστικά, τις χρήσεις τους, τις
επιδράσεις τους στο περιβάλλον και το τι μπορεί να γίνει ώστε να μειωθούν. Το υλικό της
Ακαδημίας Θαλάσσιου Πλαστικού έχει χρησιμοποιηθεί από περισσότερους από 50.000
χρήστες του διαδικτύου διεθνώς.
Το εκπαιδευτικό υλικό “Πλαστικά στις Θάλασσες” της Ακαδημίας Θαλάσσιου Πλαστικού
παρήχθη μέσα από τη συνεργασία εκπαιδευτικών, επιστημόνων και ειδικών του χώρου και
συνδυάζει θεωρητικές γνώσεις με πρακτικές δραστηριότητες που βοηθούν τους μαθητές να
μειώσουν δραστικά τη χρήση πλαστικών μιας χρήσης στο σχολείο, στο σπίτι και στην τοπική
τους κοινότητα. Το υλικό αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το βραβευμένο εκπαιδευτικό
οργανισμό Encounter Edu, και μεταξύ άλλων, με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το
Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, το σύνδεσμο εκπαίδευσης για τις Φυσικές Επιστήμες, το
σύνδεσμο Γεωγραφίας και το σύνδεσμο Σχεδίασης και Τεχνολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου.
Το εκπαιδευτικό υλικό “Πλαστικά στις Θάλασσες” περιλαμβάνει βιωματικές και διαδραστικές
δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα σε μαθητές ηλικίας
5-14 ετών, όπως η κριτική σκέψη, η καινοτομία, η ανάληψη πρωτοβουλίας και η
συνεργατικότητα, με στόχο την ολιστική και ισορροπημένη προσέγγιση του ζητήματος των
πλαστικών που τους βοηθά να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις. Συνοδεύεται από βιβλίο
εκπαιδευτικού και οπτικοακουστικό υλικό. Βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Common
Seas και έχει λάβει έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως μέρος της
πλατφόρμας δεξιοτήτων του 21ου αιώνα που συντονίζει για τα ερχόμενα σχολικά έτη.
Η Jo Royle, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτικό στέλεχος της Common Seas, υποστηρίζει ότι “η
Ακαδημία Θαλάσσιου Πλαστικού είναι μια μοναδική εκπαιδευτική πρωτοβουλία της Common
Seas που στοχεύει να καταστήσει τους μαθητές ενεργούς πολίτες που να μπορούν να λάβουν
υπεύθυνες αποφάσεις σχετικά με τη χρήση και απόρριψη πλαστικών υλικών. Η καινοτόμος
προσέγγιση της Ακαδημίας Θαλάσσιου Πλαστικού θα ενισχύσει το πρόγραμμα σπουδών της

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και θα εμπνεύσει μαθητές και εκπαιδευτικούς να
προστατέψουν τη θάλασσα και τους ζωντανούς οργανισμούς που ζουν σε αυτή”.
Ο James Honeyborne, διευθύνων παραγωγός του ντοκυμαντέρ Blue Planet II, δηλώνει ότι “η
Ακαδημία Θαλάσσιου Πλαστικού θα υποστηρίξει τη νέα γενιά να μάθει πως να αντιμετωπίζει
το πρόβλημα της ρύπανσης από πλαστικά, ενώ θα τη βοηθήσει να αποκτήσει βαθιά
κατανόηση της σχέσης του ανθρώπου με τον ωκεανό, το μεγαλύτερο σύστημα υποστήριξης
ζωής στον πλανήτη”.
Στην Ελλάδα, το Byron College είναι το πρώτο σχολείο που συνεργάστηκε με την Common Seas
για να εφαρμόσει το εκπαιδευτικό αυτό υλικό και το χρησιμοποίησε για να εμπνεύσει τους
μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου να υλοποιήσουν ένα πρότζεκτ που θα βοηθήσει την τοπική κοινωνία
να μειώσει τα πλαστικά απορρίμματα. Άλλα σχολεία που έχουν επίσης χρησιμοποιήσει το
υλικό περιλαμβάνουν το St Catherine's Βritish school, το Campion British school και το Verita
International School.
Μια μαθήτρια του σχολείου αναφέρει:“Δουλεύοντας για αυτό το πρότζεκτ και διεξάγοντας
έρευνα έμαθα πολλά για τα πλαστικά στους ωκεανούς και για την έκταση της ρύπανσης και
συνειδητοποίησα πόσο άσχημη είναι η κατάσταση που επικρατεί.”
Ο Διευθυντής του σχολείου δηλώνει: “Το πρόβλημα των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων
μας αφορά όλους. Είναι προσωπική μου πεποίθηση ότι εκπαιδευτικά προγράμματα όπως η
Ακαδημία Θαλάσσιου Πλαστικού της Common Seas θα πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε
σχολείου του πλανήτη ανεξάρτητα από το που αυτό βρίσκεται.”
Το Byron College στα πλαίσια του προγράμματος για τα πλαστικά στις θάλασσες ξεκίνησε
εκστρατεία με στόχο τον καθαρισμό παραλιών το καλοκαίρι που μόλις πέρασε και προτίθεται
να συνεχίσει την συνεργασία του με την Common Seas και τη νέα σχολική χρονιά.
Ενθαρρύνουμε όλα σχολεία να κατεβάσουν και να εφαρμόσουν το εκπαιδευτικό υλικό της
Ακαδημίας Θαλάσσιου Πλαστικού που είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο:
https://commonseas.com/countries/clean-blue-paros

###
Σχετικά με την Common Seas
H Common Seas είναι μια μη-κερδοσκοπική εταιρεία που έχει ιδρυθεί από τους Αντώνη και Φίλιππο Λαιμό
και την Jo Royle και δημιουργήθηκε με αποστολή της να επιτύχει την ταχεία και σημαντική μείωση της
ποσότητας των πλαστικών απορριμμάτων. Να σταματήσει την πλαστική ρύπανση σε θάλασσες και ποτάμια.
Βασικός στόχος είναι οι πιο υγιείς θάλασσες για όλους μας! Η Common Seas αντιμετωπίζει την πλαστική
ρύπανση, μέσα από μια νέα και σφαιρική πολιτική, επενδύοντας στην κυκλική οικονομία και στην αλλαγή
της γενικότερης κουλτούρας του τρόπου που χρησιμοποιούμε και διαχειριζόμαστε το πλαστικό. Στην Ελλάδα
δραστηριοποιείται μέσα από το πρωτοποριακό πρόγραμμα Clean Blue Paros, μέσω του σχεδιασμού και
δοκιμής συστημικών λύσεων που μειώνουν σημαντικά την πλαστική ρύπανση στο νησί της Πάρου.
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