ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πρόγραμμα e‐learning «Βιοτουρισμός: Φύση – Οικονομία – Καινοτομία»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στις 18 Ιανουαρίου 2019 ολοκληρώθηκε το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (e‐
learning) με θέμα Βιοτουρισμός‐Φύση, Οικονομία και Καινοτομία το οποίο πραγματοποιήθηκε
με μεγάλη επιτυχία στο πλαίσιο του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον
Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας». Το έργο, που αποσκοπεί στην προβολή και προώθηση
του περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής, χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και
υλοποιείται σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον» του Δήμου Ιεράπετρας.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθυνόταν, μεταξύ άλλων, σε εκπαιδευτικούς, ΜΜΕ, στελέχη
ΟΤΑ, οργανώσεις κοινωνίας πολιτών, φοιτητές και επαγγελματίες τουρισμού και
περιβάλλοντος, καθώς και την τοπική κοινωνία της Ιεράπετρας, και κατάφερε να
προσελκύσει περισσότερους από 500 συμμετέχοντες. Διήρκεσε συνολικά 7 εβδομάδες, ενώ
ιδιαίτερα θετικά ήταν και τα σχόλια των συμμετεχόντων τα οποία είναι διαθέσιμα στον
σύνδεσμο https://biopolitics.gr/biowp/wp‐content/uploads/2018/10/Biotourism‐Comments.pdf
Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (www.biopolitics.gr) προωθεί τη δια βίου περιβαλλοντική
παιδεία για κάθε πολίτη της Γης, διαμέσου της ηλεκτρονικής μάθησης (e‐learning). Σε
συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και προσωπικότητες από όλον τον κόσμο, το
ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής αποσκοπεί
στον εμπλουτισμό κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας με περιβαλλοντικές διαστάσεις.
Αποτελεί οδηγό και έμπνευση για την άμεση εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε
κλάδο και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τα τελευταία χρόνια, έχουν συμμετάσχει
άτομα από 138 χώρες, με ανταπόκριση που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Για εγγραφές στο δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Β.Ι.Ο., επισκεφθείτε τον σύνδεσμο
https://elearning.biopolitics.gr
Πληροφορίες: Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, Τιμ. Βάσσου 10, Αθήνα 11521
Τηλ: 2106426221, email: office@biopolitics.gr, www.biopolitics.gr
Tίτλος έργου: Φυσικό περιβάλλον & Καινοτόμες δράσεις στον Bιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας,
Πρόγραμμα:Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις, Άξονας: A2. Προστασία του φυσικού
Περιβάλλοντος, / A.2.7. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την καινοτόμο
διαχείριση περιοχών του εξωαστικού χώρου που παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό
ενδιαφέρον, Μέτρο: Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες,Υπομέτρο: Δράσεις ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού,
Προϋπολογισμός: 50.000 ευρώ, Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο, Δικαιούχος: Διεθνής
Οργάνωση Βιοπολιτικής, Συνεργαζόμενος φορέας: Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον» του Δήμου
ά

