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ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περιβαλλοντικού περιεχομένου του Εθνικού Κέντρου 

Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού και των δημοτικών σχολείων και της Henkel» 

Η Δ/νση ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σας 

ενημερώνει για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικού περιεχομένου με θέμα: 

"Εκπαίδευση για έναν πιο αειΦόρο τρόπο ζωής - Καθαρί ΖΩ για το Μέλλον, μια συνεργασία 

μεταξύ της Henkel, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού και των 

Δημοτικών Σχολείων. 

Στους εκπαιδευτικούς και μαθητές προσΦέρεται η δυνατότητα για περιβαλλοντικές δράσεις, 

συμμετοχή σε διαγωνισμό οικολογικής ευαισθησίας και διακρίσεις. 

ΠληροΦορίες για τις προτεινόμενες δραστηριότητες δίνονται στο επισυναπτόμενο έγγραΦο. 
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Όνομα σχολείου 

Όνομα διευθυντή/ διευθύντριας 

Οδός και αριθμός 

Ταχυδρομικός κώδικας και πόλη 

Πόλη και ημερομηνία 

Εκπαίδευση για έναν πιο αειΦόρο τρόπο ζωής 

Καθαρί ΖΩ για το Μέλλον 

Μια συνεργασία μεταξύ της Henkel, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 

Διάσωσης Σχολικού Υλικού και των δημοτικών σχολείων 

Αγαπητέ κύριε/ κυρία [... ], 

Το ζήτημα της «Αειφορίας» είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του μέλλοντος. Η 

ανάπτυξη και η ευημερία συνδέονταν πάντοτε μέχρι σήμερα με την αύξηση της κατανάλωσης 

Φυσικών πόρων και την αύξηση των εκπομπών αερίων. Επί του παρόvτoς, πολλοί πόροι 

αναλώνονται ήδη με ταχύτερους ρυθμούς από εκείνους με τους οποίους μπορούν να 

ανανεωθούν. Για αυτόν το λόγο, πρέπει να βρούμε νέους τρόπους να επιτυγχάνουμε 

περισσότερα χρησιμοποιώντας λιγότερα. 

Η Henkel είναι παρούσα σε πολλά νοικοκυριά σε ολόκληρο τον κόσμο με προ"ίόντα στους 

τομείς των απoρρυπαVΤΙKών πλυντηρίου & οικιακής φροντίδας, των καλλυντικών/ ειδών 

περιποίησης και των τεχνολογιών συγκόλλησης. Η αειΦορία έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην 

έρευνα και ανάπτυξη, στην παραγωγή και στις πωλήσεις των προ'ίόντων μας. Η αειΦορία είναι 

μία από τις πέντε εταιρικές αξίες της Henkel και διαμορΦώνει τη στρατηγική μας κατεύθυνση 

και τις καθημερινές επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. 

Για να διατηρήσουμε το περιβάλλον μας καθαρό, δεν απαιτούνται προσπάθειες προς την 

κατεύθυνση της αειΦορίας μόνο από τη βιομηχανία αλλά και η συμβολή των καταναλωτών με 

τις αειΦόρες συνήθειες και πρακτικές τους στο σπίτι. 

Για αυτό και εμείς, στη Henkel, δρομολογήσαμε ένα διεθνές εγχείρημα με σλόγκαν 

«Εκπαίδευση για έναν πιο αειΦόρο τρόπο ζωής» με στόχο την προώθηση του ζητήματος της 

αειΦορίας μεταξύ των μαθητών του σχολείου και των οικογενειών τους. 
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~ε αυτό το πλαίσιο, ζητάμε τη συνεργασία σας για τη μεταφορά αυτού του μηνύματος στα 

παιδιά του σχολείου σας. 

Το εγχείρημα έχει σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας 8-12 ετών. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας 

μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα στο σπίτι για τους γονείς, τους παππούδες και τους 

Φίλους τους, δημιουργώντας έτσι ένα πολλαπλασιαστικό Φαινόμενο που ωΦελεί ολόκληρη την 

κοινότητα. 

Στο πλαίσιο του Ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού προγράμματος, τα παιδιά θα ενθαρρύνονται 

ώστε να θέσουν στον εαυτό τους τα εξής ερωτήματα: 

• Πώς μπορώ να προστατέΨω το περιβάλλον; 

• Πώς μπορώ να εξοικονομήσω ενέργεια και νερό; 

• Πώς μπορώ να μειώσω τα απορρίμματα; 

Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα προτείνουμε τη συμμετοχή της σχολικής τάξης 

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Με μια οικολογική βαλίτσα ταξιδεύω». Στην ειδική 

πλατΦόρμα που έχει στηθεί για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να βρει 

αναλυτικά όλη την πορεία που θα ακολουθήσει. 

Η παρουσίαση των δράσεων, του διαγωνισμού αλλά και η ανάρτηση τών παραδοτέων θα γίνει 

σε ένα Wiki που Φτιάχτηκε από το ΕΚΕΔΙΣγ ειδικά για το πρόγραμμα της Henkel, με σκοπό να 

εντάξει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σε ένα νέο, συνεργατικό εργαλείο των νέων 

τεχνολογιών, που προωθεί την ομαδική δουλειά, τη συλλογικότητα, το δημιουργικό χτίσιμο 

γνώσης και την εξοικείωση των παιδιών με ένα μέσο που θα τους Φανεί ιδιαίτερα απαραίτητο 

όταν, σε λίγα χρόνια, θα αποτελούν Πολίτες της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

Η πορεία περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: 

1. Εισαγωγή και αΦόρμηση (προβολή σχετικού βίντεο και ζωγραΦικών συνθέσεων με υλικό 

που μπορεί να βρει ο/η εκπαιδευτικός μέσα στην πλατΦόρμα). 

httρs://www.wikispaces.com!t!c!Wm06gNSs7nb8z0ydSow2W 

2. Επιλογή και επεξεργασία από το υλικό του Φακέλου από τρεις κατηγορίες δράσεων 

(Διαχείριση απορριμμάτων-Ανακύκλωση, Εξοικονόμηση ενέργειας, Εξοικονόμηση νερού ). 
Αυτονόητο είναι ότι ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει το υλικό ·και να 

επινοήσει δράσεις. 

3. Ο/η εκπαιδευτικός και οι μαθητές/τριες τάξης επιλέγουν και υλοποιούν μία από τις δράσεις 

του Μαραθωνίου Οικολογικής Ευαισθησίας, από ένα σύνολο επτά (7) δράσεων με 

οικολογικό περιεχόμενο 

4. Συμμετοχή στον Διαγωνισμό Οικολογικής Ευαισθησίας. Η επιτυχημένη συμμετοχή στον 

Διαγωνισμό αποτελεί μία από τις δύο υποχρεωτικές δράσεις για να ανακηρυχθεί η σχολική 

τάξη (ή η σχολική μονάδα) "Τάξη με οικολογική ευαισθησία". 

Στα πλαίσια του διαγωνισμού, ο /η εκπαιδευτικός και οι μαθητές/τριες έχουν να επιλέξουν 

ανάμεσα σε δύο επιλογές: 

(α) Δημιουργία κολάζ ή γλυπτού με επαναχρησιμοποίηση υλικών ή 

(β) Σχεδιάζοντας μία οικολογική μπλούζα ή μία οικολογική υΦασμάτινη τσάντα (αναλυτικές 

οδηγίες θα βρείτε στην πλατΦόρμα). 

http //d pe-v-thess thess.sch.gr 



Διάρκεια:
 

5 ΜαΙου 2015 - 15 lουνίου 2015
 

Βραβεία διαγωνισμού:
 

Πρώτο βραβείο: Δωροεπιταγή αξίας 300€ για αγορά σχολικών ειδών από τα Καταστήματα
 

Μασούτης.
 

Δεύτερο βραβείο: Δωροεπιταγή αξίας 200€ για αγορά σχολικών ειδών από Καταστήματα
 

Μασούτης.
 

Τρίτο βραβείο: Δωροεπιταγή αξίας 100€ για αγορά σχολικών ειδών από Καταστήματα
 

Μασούτης.
 

Επιπλέον, τα παραδοτέα δημιουργήματα, τα οποία προέρχονται από τη συμμετοχή στον
 

διαγωνισμό, (κολάζ, γλυπτά, μπλούζες, τσάντες) συμμετέχουν σε εικονική έκθεση και
 

αποτελούν υλικό που θα ενσωματωθείστην υπό κατασκευή οικολογική βαλίτσα (με αναΦορά
 

στους δημιουργούς l).
 

Ανάδειξη νικητών:
 

Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ΨηΦοΦορία στην οποία θα αξιολογηθούν οι τομείς:
 

επαναχρησιμοποίησηυλικών, αισθητικό αποτέλεσμα, πρωτοτυπία, Φαντασία.
 

Παραδοτέα:
 

Ο εκπαιδευτικός της τάξης και οι μαθητές/τριες αναρτούν τα αποτελέσματα της συμμετοχής
 

τους στον διαγωνισμό (ΦωτογραΦίες) σε ηλεκτρονική πλατΦόρμα (λαμβάνοντας σχετικούς
 

κωδικούς), έως 30 ΜαΤου 2015, για να ακολουθήσει η βαθμολόγηση των δημιουργημάτωνκαι
 
.δ ξ . 2

η ανα ει η των νικητων . 
Όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στο εγχείρημα θα λάβουν το πιστοποιητικό του 

«Πρωταθλητή ΑειΦορίας» και αναμνηστικά δώρα σε ειδική Τελετή Βράβευσης η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. 

IΙληροΦορίες-Δηλώσεις συμμετοχής: 2103250341 
Email: ekedisv@gmail.com 

Με εκτίμηση,
 

ΗΕΝΚΕL & ΕΚΕΔΙΣγ
 

Ι Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αναρτήσουν όλο το υλικό ή μέρος του υλικού στις 

ιστοσελίδες τους ή και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γι' αυτό παρακαλούμε να μην 

τοποθετούνται ΦωτογραΦίες στις οποίες εμΦανίζονται πρόσωπα μαθητών/τριών. 

2 Η χρήση του υλικού με κανένα τρόπο δεν συνιστά παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης επί των 
πνευματικών δικαιωμάτων & των σημάτων της Henkel 
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