
                                                            

  

 

 
 

Αθήνα, 3 Απριλίου 2019 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Εκδήλωση Βράβευσης Σχολείων στο πλαίσιο εορτασμού των 25 χρόνων 
λειτουργίας του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Π.Ε «Οικολογικά Σχολεία» 

 
Η  Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, συνδιοργανώνουν εκδήλωση βράβευσης των σχολείων 
του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Οικολογικά Σχολεία», που θα διεξαχθεί στο 
Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138), το Σάββατο 6 Απριλίου 2019  
από τις 10.00 έως  τις 14.30. Θα βραβευτούν 121 σχολικές μονάδες από όλη την 
Ελλάδα για την επιτυχημένη δράση τους στο δίκτυο. 

Στην εκδήλωση μαθητές, εκπρόσωποι των Περιβαλλοντικών Ομάδων, θα 
παρουσιάσουν τη δράση τους, μέσω δρώμενων. Θα συμμετάσχουν μαθητές, 
εκπαιδευτικοί και γονείς από όλη την Ελλάδα. Λόγω της συμμετοχής παιδιών 
διαφορετικών ηλικιών το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε δύο διαφορετικά επίπεδα 
ανάλογα με τις ηλικίες των παιδιών. 

Στο τέλος της εκδήλωσης τα σχολεία που συμμετέχουν επιτυχημένα περισσότερα 
από δύο χρόνια στο Δίκτυο, θα παραλάβουν τη Πράσινη Σημαία των Οικολογικών 
Σχολείων την οποία θα αναρτήσουν στο σχολείο τους. 

Η Ελληνική Εταιρία  Προστασίας της Φύσης, στην οργάνωση της εκδήλωσης θα 
συνεργαστεί με την Ομάδα τέχνης Πάροδος. 

Η Εκδήλωση αυτή αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας για την Εταιρία, τη Συντονιστική 
Επιτροπή του Δικτύου και φυσικά για όλη τη σχολική κοινότητα (μαθητές και 
εκπαιδευτικούς), αφού φέτος το Δίκτυο συμπληρώνει 25 χρόνια επιτυχούς 
λειτουργίας του.  

 
 
Σχετικά με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 

H Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση 
για την προστασία του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος με σταθερή λειτουργία από το 
1951. Οι τομείς δραστηριοποίησής της αφορούν περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, 
προγράμματα προστασίας της φύσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εγκεκριμένα από το 
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, δράσεις για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού. Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης είναι επίσης 
εθνικός χειριστής πέντε διεθνών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης, το διεθνή συντονισμό των οποίων διατηρεί το Foundation for 
Environmental Education (FEE): «Οικολογικά Σχολεία», «Μαθαίνω για τα Δάση», «Νέοι 
Δημοσιογράφοι για το περιβάλλον», το «Γαλάζια Σημαία» και «GreenKey». 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 

 



                                                            

Σχετικά με το Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Οικολογικά Σχολεία» 

Το Διεθνές Θεματικό Δίκτυο ΠΕ «Οικολογικά Σχολεία» ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1994 με 
χειριστή και συντονιστή στην Ελλάδα την ΕΕΠΦ. Στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση, η 
εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον. 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στην λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασμό και 
στην εφαρμογή δράσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία του. 
Απευθύνεται σε ολόκληρη την σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, 
εργαζόμενους στις σχολικές μονάδες) και έχει σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνει όλο το 
σχολείο να κινητοποιηθεί και να αναλάβει δράση για το περιβάλλον. Ενθαρρύνει, επίσης, 
την συνεργασία μεταξύ μαθητών, καθηγητών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας για την 
επίτευξη αποτελεσματικότερης περιβαλλοντικής δράσης 

 
 
Πληροφορίες: κα Χριστίνα Θεοδωρίκα, Τηλ. 210 3224944 (εσωτ.104), E-mail: 
education@eepf.gr, Ιστοσελίδα: www.eepf.gr  
 
 
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης 
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