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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε δράση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της
ΗΕLMEPA με τίτλο «Μήνα Δράσης για το Θαλάσσιο Περιβάλλον από 17 Σεπτεμβρίου
μέχρι 17 Οκτωβρίου 2016»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σας ενημερώνει για τη δράση Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης της ΗΕLMEPA με τίτλο «Μήνα Δράσης για το Θαλάσσιο Περιβάλλον από
17 Σεπτεμβρίου μέχρι 17 Οκτωβρίου 2016»
Για περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο της ΗΕLMEPA, που επισυνάπτεται,
και τη σχετική πρόσκληση.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

http://dipe-v-thess.thess.sch.gr

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΚΤΩΝ 2016!

HELMEPA Environmental Awareness Section
Aπολαμβάνετε τις ελληνικές θάλασσες και ακτές αλλά σας ενοχλεί το θέαμα των
απορριμμάτων που κάποιοι άφησαν πίσω τους και αυτό το καλοκαίρι; Πάρτε την
κατάσταση… στα χέρια σας!

Δηλώστε και σεις συμμετοχή στον Παγκόσμιο Εθελοντικό
Καθαρισμό Ακτών 2016, όπως κάνουν χιλιάδες εθελοντές κάθε
χρόνο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, οργανώνοντας τον
καθαρισμό μιας κοντινής παραλίας, μιας όχθης ποταμού/λίμνης ή
ενός τμήματος του βυθού.

Φέτος, η HELMEPA οργανώνει το Μήνα Δράσης για το Θαλάσσιο
Περιβάλλον από 17 Σεπτεμβρίου μέχρι 17 Οκτωβρίου 2016.
Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί,
Λιμενικές Αρχές, ΟΤΑ, εταιρείες, πρεσβείες, περιβαλλοντικές
οργανώσεις, ορειβατικοί και φυσιολατρικοί σύλλογοι, καταδυτικά
κέντρα, ναυτικοί και ιστιοπλοϊκοί όμιλοι, τοπικές ενώσεις, ομάδες
εθελοντών και κάθε ένας που θέλει να εκφράσει την ευαισθησία
του για το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον της χώρας μας.
Σε αυτήν την παγκόσμια πρωτοβουλία το 2015 συμμετείχαν
800.000 εθελοντές, οι οποίοι συνέλεξαν και κατέγραψαν πάνω
από 8.000 τόνους απορριμμάτων, όσο δηλαδή ζυγίζουν 100
Boeing 737! Η δε συνολική απόσταση που καθάρισαν οι
εθελοντές ήταν 40.539 χλμ ακτογραμμής, δηλαδή περίπου 4
φορές την απόσταση από την Αθήνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο της
Βραζιλίας, όπου έγιναν φέτος οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Περισσότερα στοιχεία για την περσινή εκστρατεία βρίσκονται
στηνΕτήσια Έκθεση του Ocean Conservancy.

Τι θα κάνετε:
1.

Επιλέξτε την ακτή που θέλετε να καθαρίσετε μαζί με τους μαθητές σας,
συναδέλφους, την οικογένεια ή την παρέα σας.

2.

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής– μην ξεχάσετε να
συμπεριλάβετε τις συντεταγμένες της περιοχής που θα καθαρίσετε ώστε
να προβληθεί η δράση σας στον παγκόσμιο διαδραστικό χάρτη της
εκστρατείας.

3.

Προμηθευτείτε τα απαραίτητα υλικά (σακούλες, γάντια, κτλ).

4.

Τραβήξτε και στείλτε μας φωτογραφίες από την περιοχή του
καθαρισμού ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ τη δράση σας. Οι δράσεις με τα πιο θεαματικά
αποτελέσματα θα βραβευθούν από τη HELMEPA.

Δηλώνοντας συμμετοχή στον Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό
Ακτών 2016, η δράση σας θα τεθεί υπό την αιγίδα της HELMEPA
και θα λάβετε:


Λεπτομερείς οδηγίες για τη διοργάνωση του καθαρισμού



Δελτίο Καταγραφής Απορριμμάτων



Ηλεκτρονική αφίσα της Εκστρατείας για την προώθηση/προβολή της
δράσης σας και άλλο ενημερωτικό υλικό



Αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής για τους εθελοντές κάτω των 18
ετών και τους συντονιστές των δράσεων



Δωρεάν
ετήσια
συνδρομή
στο
μηνιαίο newsletter της HELMEPA «ΝΕΑ» και στο ηλεκτρονικό περιοδικό για
νέες και νέους «Περισκόπιο των Ναυτίλων»

Επιπλέον:


H δράση σας θα προβληθεί μέσω της σελίδας Facebook της HELMEPA



Εάν θέλετε να συμβάλετε στην on-line καταγραφή των απορριμμάτων με
κινητό τηλέφωνο ή tablet μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Marine Litter
Watch του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΕΑ), επικοινωνήστε
μαζί μας για τους κωδικούς πρόσβασης στην κοινότητα (community) της
HELMEPA και ακολουθήστε τις οδηγίες.



Σε περίπτωση που διαχωρίσετε τα ανακυκλώσιμα υλικά, υπάρχει η
δυνατότητα αποκομιδής τους με όχημα της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης (Μπλε Κάδοι), που υποστηρίζει πανελλαδικά την εκστρατεία.

Περισσότερες πληροφορίες στον Τομέα Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης της HELMEPA, email environment@helmepa.gr,
τηλ. 210-9343088.

