
                                                      

 

 

 

Θέμα : Διοργάνωση προγράμματος για την Ανακύκλωση  

 

Αξιότιμοι κ.κ.  

Ο Δήμος Περιστερίου θεωρώντας ύψιστη υποχρέωση όλων μας την προστασία του 

περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση μας στην δράση της ανακύκλωσης, 

συνεχίζοντας την προσπάθεια προγραμματίζει για τους μαθητές  των Δημοτικών 

σχολείων της πόλης μας ετήσιο πρόγραμμα σχετικά με την Ανακύκλωση με τίτλο 

ΔΡΩ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΖΩ για τη σχολική χρονιά 2018-2019 .  

Στα δημοτικά σχολεία μπορεί να μεταφέρεται για μία εβδομάδα το  καινοτόμο 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ του Δήμου Περιστερίου και μέσω εξειδικευμένου 

προγράμματος παιγνιώδους μάθησης και ψηφιακών εφαρμογών τα παιδιά θα 

εξοικειωθούν με τις έννοιες της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης υλικών και 

της ενεργούς προστασίας του περιβάλλοντος.  

Το Πρόγραμμα αυτό δεν ανατρέπει τυχόν περιβαλλοντικά προγράμματα που έχουν 

επιλέξει οι εκπαιδευτικοί να υλοποιήσουν αλλά αποτελεί μια δράση 

ευαισθητοποίησης με σκοπό την επικοινωνία και μετάδοση των μηνυμάτων και στο 

σπίτι.  

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ του Δήμου και οι εκπαιδευτές – εμψυχωτές του 

προγράμματος ΔΡΩ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ -ΖΩ αλλά και οι συνεργάτες της ψηφιακής 

πλατφόρμας του Δήμου Περιστερίου Follow Green για την επιβράβευση της 

ανακύκλωσης,  θα βρίσκονται στο σχολείο μία από τις εβδομάδες 19/11-2018 έως και  

25/04-2019.  

Το πρόγραμμα θα έχει ως εξής: 

Δευτέρα (ή Τρίτη όταν η Δευτέρα είναι αργία):  

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                                                   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                       

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                               

ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ           

«Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π»                                               

Παπαρηγοπούλου 94                                                             

ΤΚ 121 33 – Περιστέρι                                                         

Τηλ: 210 5779914, 210 5779049                                              

Fax:  210 5779915                                                                

email: depadp@yahoo.gr 

Περιστέρι  2/11/2018 

Αρ.Πρωτ. :  2282 

 

ΠΡΟΣ :  

κ.κ. Δ/ντές  Δημοτικών 

Συλλόγους Γονέων & 

Κηδεμόνων 

 

Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων 

Προϊστάμενο A΄βάθμιας 

Εκπαίδευσης                   

Σύλλογο Έλλη Αλεξίου                             

Τοπικό Τύπο 



 άφιξη και εγκατάσταση του πράσινου σημείου όπου μας υποδείξετε  

 Πρόγραμμα ενημέρωσης για τα παιδιά του της Α, Β, Γ τάξης τις 3 τελευταίες 

διδακτικές ώρες. Συγκεκριμένα ειδικός εκπαιδευτής θα επεξηγεί πως 

λειτουργεί το ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ, θα ακολουθήσεις εργαστήρι κατασκευής 

μουσικών οργάνων με ανακυκλώσιμα υλικά 

 Τα παιδιά θα συμμετάσχουν  σε πείραμα στη σχολική αυλή  με σκοπό την 

βιώσιμη εμπειρία της ανακύκλωσης 

 Τέλος τα παιδιά παίζουν συνοδεία των δικών τους οργάνων και τραγουδούν 

το τραγούδι της ανακύκλωσης. 

 

Πέμπτη (ή Παρασκευή όταν δεν είναι εφικτό):  

 Πρόγραμμα ενημέρωσης για τα παιδιά του της Δ, Ε, ΣΤ τάξης τις 3 τελευταίες 

διδακτικές ώρες. Συγκεκριμένα ειδικός εκπαιδευτής θα επεξηγεί πως 

λειτουργεί το ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ, θα ακολουθήσει εργαστήρι δημιουργίας 

εικαστικών έργων  με ανακυκλώσιμα υλικά 

 Τα παιδιά  θα συνεργαστούν για τη συμμετοχή του σχολείου της στην ειδική 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου Περιστερίουfollow green μέσω της 

οποίας θα επιβραβευτεί το σχολείο τους για της δράση της ανακύκλωσης 

 Τέλος τα παιδιά παίζουν συνοδεία των  οργάνων που κατασκεύασαν οι 

μικρότεροι μαθητές και τραγουδούν το τραγούδι της ανακύκλωσης 

 

Παρασκευή  

Αναχώρηση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ από το χώρο του σχολείου  

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα συνεργαστούν με το συντονιστή της ομάδας του 

ΔΡΩ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΖΩ για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος.  

Θα θέλαμε να ενημερώσετε τα παιδιά την εβδομάδα της ανακύκλωσης να φέρουν 

μαζί τους αν θέλουν άδεια πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικά καπάκια μπουκαλιών, 

τενεκεδάκια, ρολά χάρτινα και ότι άλλο μπορεί να ανακυκλωθεί.  

Το πρόγραμμα θα κορυφωθεί με την μεγάλη γιορτή της Ανακύκλωσης 3,4 και 5 

Μαΐου στο Άλσος Περιστερίου με μεγάλες εκπλήξεις και επιβράβευση των 

συμμετεχόντων σχολείων για τις δράσεις την ανακύκλωσης και Προστασίας του 

Περιβάλλοντος 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και σας θέλουμε μαζί μας σε αυτό το 

συναρπαστικό ταξίδι της γνώσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση και την 

βελτίωση του περιβάλλοντος της πόλης μας. Οι νέες γενιές είναι αυτές που θα 

χτίσουν μαζί μας το βιώσιμο μέλλον ως ενεργοί και συνειδητοποιημένοι πολίτες. 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους γονείς για αυτήν την δραστηριότητα. 

 

Ας  γίνουμε όλοι κοινωνοί της μεγάλης προσπάθειας για ένα καλύτερο αύριο για 

τα παιδιά μας!!!! 
 


