
Προτεινόμενες δραστηριότητες  για τους Διαχειριστές ακτών  
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα  "Γαλάζιες Σημαίες" 

 
Διαλέξεις, σεμινάρια, προβολή φιλμ, διαφανειών, εκθέσεις φωτογραφίας ή ζωγραφικής, έντυπο 
υλικό: αφίσα, αυτοκόλλητα, ανακοινώσεις, φυλλάδια. Παραδείγματα: 
α.  Προκήρυξη διαγωνισμού φωτογραφίας και ζωγραφικής από το διαχειριστή της ακτής για 
μαθητές  Δημοτικού/Γυμνασίου/Λυκείου με θέμα το ευρύτερο περιβάλλον της ακτής. 
β.  Προκήρυξη διαγωνισμού έρευνας του ευρύτερου χώρου της ακτής για στοιχεία  της φύσης 
άγνωστα μέχρι σήμερα στους κατοίκους (Ζώα, φυτά και δένδρα της ακτής και θαλάσσιο 
περιβάλλον). 
γ.  Διαλέξεις/Ομιλίες με προβολή διαφανειών από κάποιον ειδικό, όπως ο Περιβαλλοντολόγος της 
Νομαρχίας,   Δάσκαλος, Καθηγητής Γυμνασίου/Λυκείου. 
 
Ο Δήμος μπορεί να οργανώσει επισκέψεις σε βιολογικό σταθμό της περιοχής για κατοίκους και 
μαθητές  Σχολείων. 
 
Οργάνωση δενδροφυτεύσεων για παιδιά και ενηλίκους. Το πρόγραμμα των δενδροφυτεύσεων έχει 
πολλές παραλλαγές και μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ενδιαφέροντος, κυρίως στα παιδιά. 
Οφείλει όμως να γίνεται σε συνεννόηση με το αρμόδιο Δασαρχείο. 
 
Ραδιοφωνικά μηνύματα και τηλεοπτικές παρουσιάσεις με θέματα σχετικά με το περιβάλλον και τη 
φύση της Περιοχής (θάλασσα, λίμνες, ποτάμια, χείμαρροι, ρυάκια, δένδρα, φυτά). 
 
Οργάνωση επισκέψεων σε περιοχές βιοτόπων (λίμνες, βάλτοι) για την γνωριμία και την 
συνειδητοποίηση της  ζωής που υπάρχει στους χώρους αυτούς. 
 
Έκδοση αφίσας, φυλλαδίου, αυτοκόλλητου, ανακοινώσεων, από τον διαχειριστή με θέμα το φυσικό 
περιβάλλον της περιοχής ή για δράσεις προστασίας περιβάλλοντος. 
 
Συνεργασία με σχολεία της περιοχής σας που συμμετέχουν στα Προγράμματα της Ελληνικής 
Εταιρίας Προστασίας της Φύσης "Φύση χωρίς Σκουπίδια" και "Οι Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς 
μου".  
 
Συνεργασία με σχολεία της περιοχής σας που συμμετέχουν στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης του Fee «Οικολογικά Σχολεία», «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» και 
«Μαθαίνω για τα Δάση».  
 
Η σύνταξη και αποστολή ενός κανονισμού Καθαριότητας (σε φυλλάδιο) για τους κατοίκους της 
περιοχής. 
 
Συνεργασία με εθελοντικές ομάδες από σχολεία, Προσκόπους, Οδηγούς, εξωραϊστικούς συλλόγους 
της περιοχής της βραβευμένης ακτής. 
 
Έρευνα με ερωτηματολόγια για το κοινό με θέματα προστασίας της παράκτιας περιοχής. 
Πιθανές ερωτήσεις για το ερωτηματολόγιο: 
α. αν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες είναι ενήμεροι για το Διεθνές Πρόγραμμα "Γαλάζιες Σημαίες"                                                         
β. πόσα σχολεία ασχολούνται με προγράμματα Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  και αν οι κάτοικοι 
και οι  επισκέπτες πληροφορούνται για τις έρευνες και τα αποτελέσματα των μαθητών για το 
Περιβάλλον.      


