Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2019
Προς
Τον/την Υπεύθυνο Εκπαιδευτικό
του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Οικολογικά Σχολεία»
Θέμα: Εκδήλωση βράβευσης με την Πράσινη σημαία των Οικολογικών Σχολείων.
Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα και Καλή Χρονιά!
Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία» διοργανώνει Εκδήλωση Βράβευσης των σχολείων που
συμμετέχουν με επιτυχία στο Δίκτυο επί δύο ή περισσότερα συναπτά έτη.
Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το σχολείο σας περιλαμβάνεται στα σχολεία που
πρόκειται να βραβευθούν. Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς να συμμετάσχετε στην εκδήλωση
και να παραλάβετε το βραβείο σας, την Πράσινη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων.
Η εκδήλωση πρόκειται να διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη στην οδό Πειραιώς
138 & Ανδρονίκου το Σάββατο 6 Απριλίου 2019 από τις 10:00 έως τις 15:00.
Στην εκδήλωση θα υπάρχει φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση. Το υλικό αυτό στη συνέχεια
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δικτύου «Οικολογικά Σχολεία» και φυσικά θα είναι διαθέσιμο
για το κοινό.
Η Παιδαγωγική Ομάδα του Προγράμματος στη διάρκεια της εκδήλωσης, σας προτείνει οι
μαθητές-εκπρόσωποι της Περιβαλλοντικής Επιτροπής, να παρουσιάσουν τη δράση σας με έναν
από τους παρακάτω τρόπους :
1. Δρώμενο (καλλιτεχνικό, θεατρικό, μουσικό-χορευτικό, οπτικοακουστικό, κα). (Δε θα πρέπει
να ξεπερνά τα 5 λεπτά) ή
2. Αναρτημένη ανακοίνωση (αφίσα / poster – διαστάσεις 70 x 90 cm, σε κατακόρυφη διάταξη). Θα
υπάρχει χώρος έκθεσης.
Τα posters μπορούν να σταλούν, εφόσον επιθυμείτε, στην ΕΕΠΦ σε ηλεκτρονική μορφή σε
υψηλή ανάλυση, μέχρι τις 10 Μαρτίου 2019, προκειμένου να εκτυπωθούν από την ΕΕΠΦ. Το
template για τα ποστερς, καθώς και οι οδηγίες για το περιεχόμενο τους, θα σας αποσταλούν
τις επόμενες ημέρες.

Παρακαλούμε πολύ να τηρηθεί ο χρόνος των 5΄ για τα δρώμενα και οι προδιαγραφές
για τα ποστερ, για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή της εκδήλωσης!
Στην Εκδήλωση Βράβευσης επιθυμούμε να παραβρεθούν μαθητές - εκπρόσωποι από την
Περιβαλλοντική Επιτροπή που υλοποίησε με επιτυχία δράσεις στο πλαίσιο του Δικτύου Π.Ε.
«Οικολογικά Σχολεία», καθώς και γονείς ή εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων του σχολείου σας.
Δεδομένου ότι επιθυμούμε να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία στην
εκδήλωση, σας επισημαίνουμε ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών ανά σχολείο, δε θα

πρέπει να ξεπερνά τα 6 άτομα. Σας ενημερώνουμε ότι θα μπορούν να παρουσιάσουν δρώμενο
μόνο τα σχολεία που βραβεύονται για πρώτη φορά. Σε περίπτωση που τα σχολεία είναι
περισσότερα από 20, θα γίνει κλήρωση.
Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε, να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση

συμμετοχής https://goo.gl/forms/EcJ8mIjU7vIs50mR2,
Φεβρουαρίου 2019.

μέχρι

την

Παρασκευή

15

Θα σας παρακαλούσαμε να μας στείλετε ηλεκτρονικά στο education@eepf.gr μια φωτογραφία
από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην υλοποίηση του Προγράμματος
Π.Ε. (προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην παρουσίαση μαζί με τα ονόματα των σχολείων που
βραβεύονται).
Έξοδα μετακίνησης και διαμονής: Θα δοθούν 100€ ανά σχολείο για να καλυφθεί μέρος των
εξόδων μετακίνησης των σχολείων που βρίσκονται εκτός Αττικής και περιχώρων και μόνο για τα
σχολεία που βραβεύονται για πρώτη φορά. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να κρατήσετε όλα
τα αποδεικτικά στοιχεία της μετακίνησης σας (πχ. αποδείξεις διοδίων, εισιτηρίων ΚΤΕΛ, πλοίου ή
αεροπλάνου, αποδείξεις βενζίνης με σφραγίδα από το πρατήριο και αριθμό κυκλοφορίας
αυτοκινήτου) και να τα αποστείλετε μετά το πέρας της εκδήλωσης στο education@eepf.gr.

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

