
 

 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2018 

 

Θέμα: Αποτελέσματα Διαγωνισμού Συγγραφής Περιβαλλοντικής Ιστορίας 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και η Διεύθυνση Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 

Αττικής, προκήρυξαν και φέτος Διαγωνισμό Συγγραφής Περιβαλλοντικής Ιστορίας με τίτλο «Το 

μέταλλο ποτέ δεν παύει να ζει, περιμένει να του δώσεις μια νέα μορφή», στο πλαίσιο του 

Εθνικού Θεματικού Δικτύου ΠΕ «Φύση χωρίς Σκουπίδια». Η Ιστορία έπρεπε να έχει ήρωα ένα 

ανθρωπάκι, ζωάκι, ρομποτάκι από μέταλλο. 

 

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 169 

σχολεία, οι οποίοι έστειλαν 279 ιστορίες.  

 

Οι ιστορίες αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Κρίσης του Διαγωνισμού  η οποία αποτελείτο από 

τέσσερις Εκπαιδευτικούς-Συγγραφείς παιδικού και νεανικού βιβλίου και τρεις Εκπαιδευτικούς-

μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου.  Συγκεκριμένα, από τις συγγραφείς κ.κ. Αντιόπη 

Φραντζή, Ελένη Ηλία, Αργυρώ Μουντάκη, Γιώτα Αλεξάνδρου και από τα μέλη της ΣΕ του Δικτύου 

κ.κ. Αλεξάνδρα Τσίγκου, Μαρία Ρουσσομουστακάκη, Χριστίνα Παπαζήση.  

 

Η Επιτροπή Κρίσης, επέλεξε προς βράβευση 57 ιστορίες οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

της ΕΕΠΦ και οι συγγραφείς τους θα βραβευθούν σε ειδική Εκδήλωση τον Οκτώβριο. 

 

Οι 57 αυτές ιστορίες που θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο, βραβεύτηκαν σε μια ή 

περισσότερες από τις τρεις βασικές κατηγορίες: Α) Βραβεία Πρωτοτυπίας και Δημιουργικότητας Β) 

Βραβεία Προαγωγής Ανθρώπινων Αξιών και Παρότρυνσης σε δράση για το Περιβάλλον Γ) Βραβεία 

Ζωντάνιας Λόγου-Λογοτεχνικότητας.  

Αναλυτικά τα βραβεία που δόθηκαν  (ένα ή περισσότερα σε κάθε ιστορία) είναι: 1. Βραβείο 

Αφηγηματικής Υπερδομής, 2.Βραβείο Φαντασίας, Δημιουργικότητας, Πρωτοτυπίας, 3. Βραβείο 

Ζωντάνιας Λόγου-Πλούσιου Λεξιλογίου, 4. Βραβείο Σύνδεσης Ανθρώπινων Αξιών-Περιβάλλοντος, 

5. Βραβείο Αισιόδοξης Λύσης-Μηνυμάτων Ελπίδας, 6. Βραβείο Παρότρυνσης σε Δράση. 

Ευχαριστούμε τους μαθητές και τους συντονιστές εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους στο 

Διαγωνισμό. 

Συγχαρητήρια στους νικητές! 



Ταυτόχρονα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η Εκδήλωση Βράβευσης  θα 

γίνει το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018, στην αίθουσα συναυλιών «Άρης Γαρουφάκης» του Ωδείου 

Αθηνών. Στον ίδιο χώρο, την ίδια μέρα, θα γίνει η Έκθεση μεταλλικών κατασκευών από μαθητές. 

Τα έργα των μαθητών που θα συμμετάσχουν στην Έκθεση θα επιλεχθούν ανεξάρτητα από το αν 

βραβεύτηκαν οι ιστορίες τους. Λεπτομέρειες σας έχουν σταλεί με την πρώτη και δεύτερη επιστολή,  

την σχετική με τον Διαγωνισμό*,**.  

 
*  Σημ. 1. … Οι κατασκευές θα σταλούν στην ΕΕΠΦ τον Σεπτέμβριο για την Έκθεση που θα γίνει 

τον Οκτώβριο. Όμως μπορείτε να τις ετοιμάσετε από πριν και να τις χρησιμοποιήσετε σε 
εκδηλώσεις του σχολείου σας (π.χ. την ημέρα περιβάλλοντος). Επομένως υπάρχει χρόνος για τη 
δημιουργία των κατασκευών με περισσότερη άνεση.  

 
**   Σημ. 2. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κάθε ιστορία μπορεί να συνοδεύεται προαιρετικά από 

μία (1) δημιουργία κατασκευής από ανακυκλώσιμα μεταλλικά υλικά με θέμα τον ήρωα, τους 
ήρωες, τα σκηνικά ή μια σκηνή από την ιστορία. Οι διαστάσεις των έργων κατά προτίμηση να μην 
υπερβαίνουν τα 30Χ50Χ60cm. Μεγαλυτέρων διαστάσεων έργα θα εγκριθούν κατ εξαίρεση από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού μετά από αποστολή φωτογραφημένου του έργου. Τα έργα θα 
παραδοθούν στα γραφεία της ΕΕΠΦ με προσωπική παράδοση ή ταχυδρομικώς με έξοδα του 
αποστολέα, σε χρόνο που θα ανακοινωθεί. Τα έργα θα παραληφθούν είτε από τους 
βραβευόμενους μετά το τέλος της εκδήλωσης βράβευσης είτε θα αποσταλούν ταχυδρομικώς από 
την ΕΕΠΦ (για τα μεγάλων διαστάσεων έργα τα έξοδα θα επιβαρύνουν τον παραλήπτη). Τμήμα των 
εξόδων μετακίνησης των βραβευόμενων ατόμων θα καλυφθούν από την ΕΕΠΦ. 
 

Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας σταλούν τον Σεπτέμβριο. 
 
Σας ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι! 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου 
 
 

Χριστίνα Θεοδωρίκα 

Υπεύθυνη Συντονισμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 

τηλ: 210 3224944 (εσωτ.104), Φαξ: 210 3225285 

e-mail: education@eepf.gr  

 

mailto:education@eepf.gr

