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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο Οικο-Περιβαλλοντικό 
Μαθητικό Φεστιβάλ µε θέµα : 
 
          «Για να µη γίνουµε αναλώσιµοι –γινόµαστε ανακυκλώσιµοι» 
 

 
 Προκειµένου να συνειδητοποιήσουµε τις συνέπειές µας στο περιβάλλον, πρέπει 

να σκεφτούµε, να ψάξουµε, να µάθουµε, να αλλάξουµε ρόλους, να αναλάβουµε 
πρωτοβουλίες. 

Θέλοντας να ευαισθητοποιήσουµε τα παιδιά σε ένα τόσο σηµαντικό θέµα όπως 
είναι η ανακύκλωση προσκαλούµε τα παιδιά να σκεφτούν πως θα ήθελαν να 
συµβάλλουν µε το δικό τους καλλιτεχνικό και δηµιουργικό τρόπο, εκφράζοντας 
και τις δικές τους ευαισθησίες, ανησυχίες αλλά και προτάσεις µε:  

Ζωγραφική ή κολάζ 
Σύνθεση Τραγουδιού 
Ραδιοφωνικό & Τηλεοπτικό Μήνυµα 
Κόµικ 
∆ηµοσιογραφικό άρθρο 
Θεατρικό ∆ρώµενο 
Αφίσα 
Και οποιαδήποτε άλλη πρωτότυπη ιδέα. 

        Καλούµε λοιπόν τις περιβαλλοντικές οµάδες των σχολείων του νοµού µας, να 
στείλουν χρησιµοποιώντας την φαντασία, την ευρηµατικότητα και τη φρεσκάδα 
της νεανικής σκέψης) για να εκφράσουν την ανησυχία τους για τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα.  

Οι εργασίες των παιδιών θα λάβουν µέρος στο Οικο-Φεστιβάλ που θα διοργανώσει 
το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία µε διάφορους τοπικούς 
φορείς και συλλόγους γονέων και κηδεµόνων. 

Οι εκδηλώσεις θα περιλαµβάνουν δηµιουργικά εργαστήρια, συναυλίες, 
θεατρικά δρώµενα ,εκπαιδευτικά παιχνίδια, εκθέσεις έργων κ.α. 

Όλα αυτά θα παρουσιαστούν σε έκθεση ανοικτή στο κοινό . 
Θα υπάρξει βράβευση  κατά  κατηγορία και διάκριση σε κάθε συµµετέχοντα 

από επιτροπή αποτελούµενη από καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς που θα επιλέξει και 
θα βραβεύσει  τα έργα, που θα ξεχωρίζουν από άποψη φαντασίας και καλλιτεχνικής 
δηµιουργικότητας! 

Κάποιες διευκρινίσεις που αφορούν τα έργα ζωγραφικής, κόµικ, 
φωτογραφία: 

Ζωγραφική ή Κολάζ: θα πρέπει να είναι σε χαρτί διαστάσεων 35χ50 εκ. για 
ατοµικά έργα και 60χ80 εκ. για οµαδικά(µπορούν να συµµετέχουν µέχρι 7 παιδιά) 

Φωτογραφία: πρέπει να παραδοθούν σε διάσταση 35χ50 εκ 
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Κόµικ: µικρές ιστορίες που θα καταλαµβάνουν µέχρι 3 φύλλα Α3 ή χαρτί 
διάστασης 30χ45 εκ. 

 
         Θα θέλαµε να ανταποκριθείτε µε αυτό το ελάχιστο δείγµα της δουλειάς 
σας ώστε να δώσουµε σε πολλούς την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τη 
µεγάλη δραστηριότητα των σχολείων µας.  

Περιµένουµε την επισυναπτόµενη αίτηση συµµετοχής σας µέχρι την Τρίτη 30 
Νοεµβρίου 2010, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: perivall@dide.ilei.sch.gr ή στο 
φάξ 26210-83007-8. 

 Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µε το Τµήµα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης ( τηλ : 26210-83025 κινητό 6945-947624 ).  

Με την λήξη υποβολής των αιτήσεων θα πραγµατοποιηθεί συνάντηση όπου 
θα διευκρινιστούν διάφορα ζητήµατα ή απορίες που θα προκύψουν. 

Παρακαλούµε να ενηµερωθούν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας 
που υλοποιούν πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
 
Η Υπεύθυνη Π.Ε.                                     Η ∆ιευθύντρια ∆.Ε.Ν,Ηλείας 
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