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Διασυνοριακή συνεργασία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
 
 
Τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε, στις εγκαταστάσεις 
του ΕΚΒΥ, εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Διασυνοριακή Συνεργασία για την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», στο πλαίσιο του έργου: «Διασυνοριακή συνεργασία και 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «INTERREG 
IIIA/CARDS Ελλάδα – ΠΓΔΜ», το οποίο υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων–Υγροτόπων. 
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο υλοποιήθηκε με επιτυχία παρουσία Υπευθύνων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στελεχών των Κέντρων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) που δραστηριοποιούνται στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - 
ΠΓΔΜ, καθώς και εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης, πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων και περιβαλλοντικών οργανώσεων από τις δύο χώρες.  
Οι εργασίες της πρώτης ημέρας αφορούσαν στην παρουσίαση του έργου, των 
δράσεων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του, καθώς και στην ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας σχετικής με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις δύο χώρες.  
Η δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου ήταν αφιερωμένη στο εκπαιδευτικό υλικό «Φύση 
χωρίς σύνορα» το οποίο παράχθηκε από το ΕΚΒΥ στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου. 
Ειδικότερα παρουσιάστηκε η δομή και οι δυνατότητες χρήσεις του, ενώ στο ίδιο 
πλαίσιο αναπτύχθηκαν ζητήματα σχετικά με τη συμβολή των εκπαιδευτικών υλικών 
στην ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και παρουσιάστηκαν εκπαιδευτικά 
υλικά που έχουν παραχθεί από περιβαλλοντικές οργανώσεις και ΚΠΕ. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δημιουργείται εκπαιδευτικό 
υλικό που πραγματεύεται την έννοια της διασυνοριακότητας και της συνεργασίας 
μεταξύ δύο χωρών για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος. Το 
εκπαιδευτικό υλικό είναι δίγλωσσο και θα διανεμηθεί στα σχολεία και τους 
αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς που λειτουργούν στη διασυνοριακή περιοχή.  
Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με το βιωματικό εργαστήριο «Εφαρμογή του 
εκπαιδευτικού υλικού και διασυνοριακή συνεργασία: ιδέες και προτάσεις», αλλά και 
με εκτενείς συζητήσεις, που έδωσαν στους συμμετέχοντες των δύο χωρών τη 
δυνατότητα ανταλλαγής γόνιμων απόψεων σχετικών με τη σπουδαιότητα της 
διασυνοριακής συνεργασίας για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την εκπαίδευση 
για την αειφορία, για την περιβαλλοντική συνειδητοποίηση των νέων, αλλά και για 
την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων εκατέρωθεν των συνόρων. 
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