
 
 Αθήνα, 2019-2020 

 

 

Από:  

All For Blue  

 

Προς:  

Σχολική Διεύθυνση  

 

Θέμα: Αίτημα για ένταξη του σχολείου στον Κύκλο Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για την προστασία 

του θαλάσσιου Οικοσυστήματος μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης. 

 

Αξιότιμε κύριε/κυρία  

 

Με την παρούσα επιστολή προσκαλούμε το σχολείο σας να συμμετέχει στο εκπαιδευτικό σεμινάριο 

μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης και των παράκτιων & υποβρύχιων 

καθαρισμών με την AllForBlue.  

 

Το σεμινάριο:  

 

• Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες από 5 ετών και άνω, έχει διάρκεια 90 λεπτών, από τα οποία τα 

45᾽ έχουν να κάνουν με την ενημέρωση για την προστασία της θάλασσας.  

 

• Τα υπόλοιπα 45᾽ αφορούν την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, λύσεις για 

περιβαλλοντικά θέματα, τα πλαστικά και τρόπους αποφυγής τους, τα σκουπίδια και 

πληροφορίες για τη συμπεριφορά των θαλάσσιων θηλαστικών και ψαριών. 

 

• Μετά το τέλος του σεμιναρίου, και ύστερα από συνεννόηση μαζί με τους εκπαιδευτικούς, όλοι 

οι μαθητές παραλαμβάνουν δίπλωμα παρακολούθησης από τον παγκόσμιο οργανισμό Project 

Aware. Το δίπλωμα αυτό θα φανεί πολύ χρήσιμο μελλοντικά αφού είναι επίσημο και οι μαθητές 

μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στο φάκελό τους.  

 

• Προαιρετικά, οι μαθητές και όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο μπορούν να λάβουν μέρος σε 

κάποια από τις επόμενες δράσεις καθαρισμού που διοργανώνουμε οι οποίες και διεξάγονται με 

απόλυτη ασφάλεια και με τη συμμετοχή συνοδών καθηγητών, γονέων και άλλων εθελοντών. 

 

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.allforblue.org ή τους λογαριασμούς μας στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, όπου μπορείτε να δείτε τις πολυάριθμες δράσεις μας και να μάθετε 

περισσότερες πληροφορίες για εμάς και το έργο μας.  

 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία αναφορικά με τα σεμινάρια.  

 

Με εκτίμηση,  

 

All For Blue  



Λίγα λόγια για την All For Blue: 

 

Η AllForBlue είναι μία διεθνής, μη κερδοσκοπική οργάνωση που βασίζεται στους εθελοντές της. Οι 

δράσεις της είναι αμιγώς εκπαιδευτικού χαρακτήρα και σκοπός της είναι η προστασία του θαλάσσιου 

οικοσυστήματος και των καρχαριών καθώς και η σχέση μας με τα πλαστικά και τα σκουπίδια. Η 

Οργάνωση είναι πάνω από 10 χρόνια παρούσα σε πολυάριθμες δράσεις, σε παγκόσμιο και πανελλήνιο 

επίπεδο, που αφορούν τον υποβρύχιο και παράκτιο καθαρισμό των θαλασσών.  Ενδεικτικά σας 

αναφέρουμε πως όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε συλλέξει 204 τόνους σκουπιδιών από τους παράκτιους και 

υποβρύχιους καθαρισμούς. Τα αποτελέσματα των καθαρισμών, καθώς και ο αριθμός των τετραγωνικών 

μέτρων που έχουν καθαριστεί, καταγράφονται στην παγκόσμια βάση δεδομένων της Project AWARE.  

 

H ιδρύτριά της, Κατερίνα Τοπούζογλου, είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια υποβρύχιας σκοποβολής, 

εκπαιδεύτρια ελεύθερης και αυτόνομης κατάδυσης και η μοναδική Ελληνίδα Shark Aware Instructor. 

Τα σεμινάρια και οι δράσεις της AllForBlue ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις δράσεις της Διά Βίου 

Μάθησης και τους στόχους των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) του φορέα και η 

συγκεκριμένη δράση τελεί υπό την αιγίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..  

 

Μέχρι σήμερα έχουμε κάνει σεμινάρια σε 55.000 μαθητές. Σε αυτά, γίνεται εκπαίδευση των μαθητών 

μέσα από το υλικό του προσωπικού αρχείου της κας Τοπούζογλου που έχει σχολαστικά συγκεντρωθεί 

από τα διεθνή ερευνητικά προγράμματα στα οποία εδώ και χρόνια συμμετέχει, δίνοντας βάση στην 

προστασία της θάλασσας, παρουσιάζοντας ορθά τους παρεξηγημένους καρχαρίες και το ρόλο τους στο 

θαλάσσιο οικοσύστημα ώστε τα παιδιά να έρθουν όσο πιο κοντά γίνεται στο μαγευτικό υποβρύχιο 

κόσμο με νέες γνώσεις και επιθυμία για δράση αλλά και για τα πλαστικά και τρόπους αποφυγής τους. 

Το υλικό είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τα παιδιά, δίνοντας μεγάλη προσοχή στην αποφυγή σκληρών 

εικόνων. Η συμμετοχή των παιδιών στις δράσεις και τα σεμινάρια δίνει αυτόματα τη δυνατότητα 

βιωματικής εμπειρίας, η οποία αναπτύσσει τις έννοιες ενσυναίσθηση και προσφορά τόσο προς τους 

συνανθρώπους όσο και προς το περιβάλλον στο οποίο ζουν. 


