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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ- ΚΑΛΕΜΑ
«Κτίηοντασ τον εκελοντιςμό ςτα ςχολεία»
Η ΚτΤπ ΑΕ εκνικόσ υποςτθρικτισ του Let’s do it Greece 2015
Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 - Η εταιρεία «Κτιριακζσ Yποδομζσ ΑΕ» [ΚτΥπ], εθνικόσ υποςτηρικτήσ ςτην
εκςτρατεία Let’s do it Greece 2015, καλεί όλα τα ςχολεία τησ χϊρασ να ςυμμετάςχουν ςτην
«Εβδομάδα Εθελοντιςμοφ».
Η ςυγκεκριμζνη δράςη η οποία διοργανϊνεται για τζταρτη χρονιά ςτη χϊρα μασ και ζχει υιοθετηθεί
από εκατοντάδεσ εθελοντικζσ ομάδεσ, περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ, ςχολεία και φορείσ ςε όλη την
Ελλάδα, γίνεται με την ζγκριςη του Υπουργείου Παιδείασ [βλ. ςυνημμζνα ζγγραφα]. Με απϊτερο
ςτόχο την ευαιςθητοποίηςη τησ μαθητικήσ-εκπαιδευτικήσ κοινότητασ για την προςταςία του
περιβάλλοντοσ, τα ςχολεία που θα ςυμμετάςχουν ςτη δράςη θα καθαρίςουν, θα εξωραΐςουν και θα
αναδείξουν την αιςθητική των ςχολείων τουσ ςε κάθε γωνιά τησ χϊρασ*.
Οι δράςεισ θα υλοποιηθοφν κατά τη διάρκεια τησ εβδομάδασ τησ 20ησ Απριλίου. Η εβδομάδα θα
κλείςει με μια πανηγυρική πανελλαδική εκδήλωςη, την Κυριακή 26 Απριλίου.
Η προβολή των δράςεων θα γίνει μεταξφ άλλων και από την ΚτΥπ ΑΕ. Θα δημιουργηθεί ψηφιακό
λεφκωμα με φωτογραφικό υλικό των δράςεων από τα ςχολεία που θα ςυμμετάςχουν ςτην φετινή
καμπάνια. Το λεφκωμα θα αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα τησ ΚτΥπ ΑΕ.
Η δήλωςη ςυμμετοχήσ ςτη δράςη για κάθε ςχολείο πρζπει να γίνεται α) ηλεκτρονικά μζςω τησ
ιςτοςελίδασ www.letsdoitgreece.org και β) ςτην αρμόδια διεφθυνςη πρωτοβάθμιασ ή
δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ.
Ευχόμαςτε καλή επιτυχία ςε όλουσ τουσ εθελοντζσ των ςχολείων τησ χϊρασ!
*Ενδεικτικζσ δράςεισ ςτα ςχολεία:
 Φφτευςθ ςτισ ςχολικζσ αυλζσ.
 Δθμιουργία ι/και φροντίδα λαχανόκθπου.
 Οργάνωςθ κακαριςμοφ τθσ αυλισ και των τάξεων.
 Αιςκθτικι βελτίωςθ του
ςχολικοφ χϊρου με βάψιμο
ι/και ηωγραφικι
εξωτερικϊν/εςωτερικϊν τοίχων ι/και τάξεων.
 Συνεργαςία με άλλα ςχολεία τθσ περιοχισ.
 Διαλογι απορριμμάτων ςε ανακυκλϊςιμα και μθ, μεταφορά των ανακυκλϊςιμων ςτον
πλθςιζςτερο κάδο ανακφκλωςθσ, ζρευνα ςχετικά με τθ μείωςθ των απορριμμάτων.
 Οργάνωςθ εργαςτθρίου χειροτεχνίασ με ανακυκλϊςιμα υλικά (trash art – «υπάρχουν και
χριςιμα ςκουπίδια».
 Συγγραφι ςφντομων κεατρικϊν δρϊμενων από τουσ μακθτζσ.
 Οργάνωςθ ομάδασ «δθμοςιογράφων» από μακθτζσ του ςχολείου που καλφπτουν και
δθμοςιεφουν τισ δράςεισ για τθν Εβδομάδα Εκελοντιςμοφ.
 Συηιτθςθ αποτελεςμάτων και δράςεων. Καταγραφι εμπειριϊν και ςυναιςκθμάτων.
 Υπογραφι «ςυμφϊνου καλϊν πρακτικϊν» για το ςχολικό και ευρφτερο περιβάλλον.
Οι παραπάνω δράςεισ είναι ενδεικτικζσ. Σα ςχολεία μποροφν να επιλζξουν επιπλζον δράςεισ.
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