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Το τρίτο σε σειρά διεθνές φόρουμ στη Βουλγαρία,
αφιερωμένο στις προστατευόμενες καρστικές περιοχές, 
διοργανώνεται από τη Βουλγαρική Ακαδημία επιστημών και
το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής, γεωδαισίας και γεωγραφίας.
Το φόρουμ είναι στη μνήμη του επιφανούς πολωνού γεωγράφου
και καρστολόγου και πολύ καλού φίλου της Βουλγαρίας
Professor Marian PULINA (1936-2005).

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το καρστ και η σύζευξη της επιστήμης με την εκπαίδευση:
- Tρέχουσες επιστημονικές έννοιες στην καρστολογία - η θέση, ο ρόλος και η σημασία στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση. Σύζευξη μεταξύ της επιστημονικής αντίληψης των καρστικών 
γεωσυστημάτων και της εκπαιδευτικής έννοιας «Δια Βίου Μάθηση» - κατάσταση, προβλήματα, 
προοπτικές. 

Η θέση και ο ρόλος των Προστατευόμενων Καρστικών Περιοχών (ΠKΠ) στην κατάρτιση και 
την εκπαίδευση: 
- Γνωστική και ακαδημαϊκή-εκπαιδευτική σημασία του ΠKΠ. Εκπαιδευτικά μέσα. Θεσμικός 
συντονισμός. Διεθνής συνεργασία – δίκτυα ΠKΠ: σύγχρονες προκλήσεις και καινοτομίες.

Διδακτική και παιδαγωγική σημασία του καρστ στη σχολική εκπαίδευση: 
- Καρστικά θέματα στις μεθόδους διδασκαλίας σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Διαδραστική 
εκπαίδευση για το καρστ. Ο ρόλος του καρστ στις διεπιστημονικές συνδέσεις. Ανάπτυξη των 
συστημάτων σκέψης μέσα από την έννοια των καρστικών γεωσυστημάτων.

Το καρστ στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη σχολική εκπαίδευση:
- Εκπαιδευτικές στρατηγικές, ιδέες και τα προγράμματα σπουδών. Το καρστ στα σχολικά 
εγχειρίδια. Εκπαιδευτικό μοντέλα για το καρστ. Εξωσχολική εκπαίδευση για το καρστ. 
Εκπαιδευτικά προγράμματα για το καρστ.

Το καρστ στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση:
- Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά μαθήματα, προγράμματα, σεμινάρια, πρακτικές, σχολές, ειδικότητες. 
Επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων επιστημόνων στην καρστολογία και μορφές 
κατάρτησης.

Εκπαίδευση στο καρστ στο σύστημα των σπηλαιολογικών οργανώσεων (ομοσπονδίες, ενώσεις, 
σωματεία):
- Παραδόσεις, κατάσταση, προβλήματα. Μορφές εκπαίδευσης. Καλές πρακτικές.

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο και Πρακτική 
«ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΡΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ - 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

(23-26 Σεπτεμβρίου 2015, Σόφια)



Εκπαίδευση στο καρστ για τη διαχείριση, την εκμετάλλευση και τον έλεγχο των καρστικών 
περιοχών:
 - Κατάρτιση στο καρστ και τα καρστικά γεωσυστήματα για τα επαγγελματικά προσόντα του 
διοικητικού και διαχειριστικού μηχανισμού. Στόχοι, καθήκοντα και μορφές εκπαίδευσης. Καλές 
πρακτικές.

Εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση στο καρστ: 
- Κατάσταση και προοπτικές. Καλές πρακτικές. Εξειδικευμένα δίκτυα και ιστοσελίδες 

Καρστ και UNESCO: 
- Καρστικά τοπία της Παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ρόλος της UNESCO 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για το καρστ.

Προβολή και προώθηση του καρστ: 
- Πρόσβαση στις πληροφορίες και τις σύγχρονες μορφές των μέσων ενημέρωσης. Εξειδικευμένες 
εκδόσεις. Διαγωνισμοί, εκθέσεις και διαγωνισμοί.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το καρστ στην προσχολική εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση: προκλήσεις, απόψεις, πρακτικές. 

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε καρστικό περιβάλλον για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διεθνείς πρωτοβουλίες: 
- Διεθνής Ολυμπιάδα καρστολογίας 
- Διεθνές Έτος του καρστ και των σπηλαίων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Στα πλαίσια του φόρουμ πραγματοποιείται ο τρίτος διεθνής διαγωνισμός
«Καρστ υπό προστασία – δώρο στις γενιές»

Το επιστημονικό Φόρουμ αναπτύσσει ιδέες των διεξαχθέντων στο Σούμεν
διεθνών συνεδρίων: «Προστατευόμενες καρστικές περιοχές – κατάσταση, προβλήματα, προοπτικές».
(18-21 Οκτωβρίου 2005, http://prokarstterra.bas.bg/karst2005/)
και «Προστατευόμενες καρστικές περιοχές – παρακολούθηση και διαχείριση»
(16-20 Σεπτεμβρίου 2012, http://www.prokarstterra.bas.bg/forum2012)

Για άμεση ενημέρωση: http://www.prokarstterra.bas.bg/forum2015  
Για επικοινωνία: forum2015@prokarstterra.bas.bg; forum2015@abv.bg


	11-24

