
  

Πάτρα 08/11/2017 
 

Αρ.Πρωτ: 15962 
 
 

ΠΡΟ 
Τπεύθσνοσς/ες  

Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης 
ή τολικών δραζηηριοηήηων 

Διευθφνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας 

 
ΚΟΙΝ: 

Ε.Ε.Π.Φ 
 

ΘΔΜΑ : Πξόζθιεζε έληαμεο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζην Γηεζλέο Θεκαηηθό Γίθηπν 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο  “Νέοι Δημοζιογράθοι για ηο Περιβάλλον” 

 

Η Γηεύζπλζε Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Αραΐαο ζπληνλίδεη ην εγθεθξηκέλν από ην ΤΠΠΔΘ  Γηεζλέο 

Γίθηπν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο «Νένη Γεκνζηνγξάθνη», ην νπνίν ηδξύζεθε ην 1994, 

ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΤΠΠΔΘ (κε αξηζκ πξση.  7816 /Γ2 /17-01-2017) κε ζέκα: 

«Αλαλέσζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηύνπ θαη αλαζπγθξόηεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 

Γηθηύνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο «Νένη Γεκνζηνγξάθνη». Η αλαλέσζε ιεηηνπξγίαο 

εγθξίζεθε  γηα ηξία έηε, δειαδή γηα ηα ζρνιηθά έηε 2016-2017, 2017-2018 θαη 2018-19. 

Γηεζλήο ζπληνληζηήο ηνπ δηθηύνπ είλαη ε FEE (Foundation for Environmental Education/ 

Ίδξπκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο) θαη ζηελ Διιάδα Υεηξηζηήο ηνπ Γηθηύνπ είλαη ε 

Ελληνική Εηαιρεία Προζηαζίας ηης Φύζης (ΔΔΠΦ). 

ην Γηεζλέο Γίθηπν έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζρνιεία ηεο 

Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης θαη από ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά και ζρνιεία  

Πρωηοβάθμιας Εκπαίδεσζης (ηάμεηο Δ΄θαη Σ΄).  

Οι μαθηηές, με ηην καθοδήγηζη ηων εκπαιδεσηικών, πραγμαηοποιούν μία 

δημοζιογραθική έρεσνα ζε ένα ηοπικό περιβαλλονηικό πρόβλημα (ζεκαηηθέο 

ελόηεηεο: ελέξγεηα, λεξό, απνξξίκκαηα, πόιεηο, αθηέο, γεσξγία) και ενημερώνοσν ηην 

ηοπική κοινωνία για ηα αποηελέζμαηα ηης έρεσνάς ηοσς, μέζω θσηνγξαθίαο, βίληεν 

ή άξζξνπ ηνπο ποσ δημοζιεύοσν ζηον Τύπο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην Γίθηπν ζα 

βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα http://www.eepf.gr/el/young-reporters 

Γηα λα ζπκκεηάζρεηε ζην Γίθηπν, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηε Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζηνλ/ζηελ Τπεύζπλν/ε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Γηεύζπλζήο ζαο θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα εληάμεηε ην πξόγξακκά ζαο ζην δίθηπν ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΣΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. πκπιεξώζηε ηελ αίηηζη πνπ επηζπλάπηεηαη θαη ζηείιηε ηελ  

 ζηελ ΔΔΠΦ education@eepf.gr   θαη  

 ζηνλ/ζηελ Υπεύθσνο/η Περιβαλλονηικής Εκπαίδεσζης ηεο Γ/λζεο ζαο.  

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ  

ΠΔΡΙΦ/ΚΗ Γ/ΝΗ Π.Δ. &  Γ.Δ.  ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ 

Γ/ΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΥΑΪΑ 

  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠ/Η 
Τπεύθσνη  : Παπαϊωάννοσ Ιωάννα 

Σατ. Γ/νζη         : Γιαννιηζών 5 & Ηπείροσ, 262 23 ΠΑΣΡΑ 
Σηλέθωνο  : 2610 465 815 
Fax   : 2610 465 836 
E- mail   : envir-edu@dide.ach.sch.gr 
Web site  : http://dide.ach.sch.gr/enviredu 
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ηε ζπλέρεηα ηα κέιε πιένλ ηνπ δηθηύνπ ζα ππνγξάςνπλ πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο θαη 

ζα ηνπο απνζηαιεί ηο εκπαιδεσηικό σλικό ηοσ δικηύοσ (βηβιίν θαζεγεηή, βηβιίν καζεηή 

θαη αθίζα).  

Σν Γίθηπν Π.Δ. «Νένη Γεκνζηνγξάθνη γηα ην Πεξηβάιινλ (YRE)»  δηεμάγεη θάζε ρξόλν 

Εθνικό & Διεθνή Διαγωνιζμό γηα ηελ αλάδεημε ηνπ θαιύηεξνπ: άρθροσ, θωηογραθίας 

ή βίνηεο κε περιβαλλονηικό περιετόμενο. 

Τα περιβαλλονηικά θέμαηα κε ηα νπνία κπνξνύλ λα αζρνιεζνύλ νη καζεηέο κπνξνύλ 

λα αθνξνύλ ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο όπσο θιηκαηηθή αιιαγή, βηνπνηθηιόηεηα, λεξό, 

απνξξίκκαηα θ.α.  

Πξνηξέπνπκε όια ηα ζρνιεία πνπ είλαη  «παζηαζκέλα» κε ην πεξηβάιινλ θαη ζέινπλ λα 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα δείμνπλ ηε θσηνγξαθία, ην βίληεν ή ην άξζξν ηνπο ζην επξύ θνηλό λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ Δζληθό/ Γηεζλή Γηαγσληζκό ησλ Νέσλ Γεκνζηνγξάθσλ γηα ην 

Πεξηβάιινλ.  Οι νικηηές θα δημοζιεσθούν διεθνώς ζηελ έγθξηηε Δθεκεξίδα Huffington 

Post Kids θαη ζηε δηεζλή ηζηνζειίδα ησλ Νέσλ Γεκνζηνγξάθσλ! Γηα πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο δείηε ηε δηεζλή πιαηθόξκα ηεο δξάζεο http://www.yre.global/yre-competition/  

Παξαθαινύκε ελεκεξώζηε ηα ζρνιεία αξκνδηόηεηάο ζαο θνηλνπνηώληαο ην παξόλ 
έγγξαθν. 

Πξνζβιέπνπκε ζηε ζπλεξγαζία καδί ζαο θαη είκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νηηδήπνηε 
ρξεηαζηείηε. 

 

 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

 
Ο Γ/ΝΣΗ Γ/ΝΗ Γ.Δ. ΑΥΑΪΑ 

 
 

Γιώργιος Αφράτης  
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