Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2019
Προς τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό
που συμμετέχει στο Δ. Δίκτυο ΠΕ «Οικολογικά Σχολεία»
Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί,
Η ΕΕΠΦ με τη συμπλήρωση των 25 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Διεθνούς Δικτύου
«Οικολογικά Σχολεία», οργανώνει Επετειακή Εκδήλωση με τη συμμετοχή των σχολείων, στην
Αθήνα, το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Μέγαρο Παλαιάς Βουλής
(Σταδίου 13, Αθήνα).
Η εκδήλωση, στην οποία θα παραστεί η πρέσβειρα των Οικολογικών Σχολείων κα Σίσσυ
Παυλοπούλου, θα έχει ουσιαστικό αλλά και πανηγυρικό χαρακτήρα. Στην εκδήλωση θα γίνει μια
ιστορική αναδρομή με βίντεο και φωτογραφικό υλικό του δικτύου και οι μαθητές θα παρουσιάσουν
την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.
Πιο συγκεκριμένα:
1. 15 σχολεία μπορούν, με εκπρόσωπό τους (έως 5 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί), να
παρουσιάσουν για 5 λεπτά (αυστηρά) την εμπειρία τους. Η παρουσίαση αυτή μπορεί να είναι
δρώμενο, τραγούδι, οικοκώδικας (όχι powerpoint).
2. 15 σχολεία (ανεξάρτητα αν παραβρεθούν ή όχι) μπορούν να στείλουν ένα βίντεο διάρκειας μέχρι
1 λεπτού (60’’), όπου οι μαθητές μπορούν να στείλουν το μήνυμα τους για θέματα αειφορικής
διαχείρισης, χρησιμοποιώντας τη φράση «Εάν ήμουν ο Πρωθυπουργός της χώρας, θα….».
Όσα σχολεία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Εκδήλωση, μπορούν αρχικά να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους μέσα από την ηλεκτρονική φόρμα https://forms.gle/p3kh1CWomHbkW5tQA έως
και την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019.
Στη συνέχεια :
1. όσοι μαθητές επιλεγούν να εκπροσωπήσουν το σχολείο τους στην εκδήλωση, μπορούν να
στείλουν με e-mail την ιδέα τους, στο education@eepf.gr, δηλαδή με ποιον τρόπο θα ήθελαν να
παρουσιάσουν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, σε ένα κείμενο μέχρι 300
λέξεις, μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.
2. όσα σχολεία δεν εκπροσωπηθούν από μαθητές & εκπαιδευτικούς μπορούν να στείλουν το βίντεό
τους με e-mail στο education@eepf.gr, μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.
Η επιλογή των παραπάνω σχολείων θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου, με κριτήρια
τη φαντασία και την πρωτοτυπία. Το τελικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί μετά τις δηλώσεις
συμμετοχής των σχολείων. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης εξόδων
μετακίνησης.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας και θα περιμένουμε νέα σας.

