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Θέμα: Διαγωνισμός Σχολείων Δεευτεροβάθμιιας Εκπαίδευυσης:
«Πράσιννοι Πρωταθλητές 2.0»

Αγαπητοί φίλοι Υπεύθυνοι Π.Ε.,
Π Πολιτισστικών και Σχχολικών Δρασ
στηριοτήτωνν,
Με την παρούσ
σα επιστολή
ή θέλουμε ννα σας ενημ
μερώσουμε για το σχολλικό διαγωννισμό
«Πρράσινοι Πρωτταθλητές 2.0
0» που διορργανώνει το WWF Ελλάςς σχετικά με το πράσινο
ο των
πόλεεων. Στο δια
αγωνισμό καλλούνται να σσυμμετέχουνν πανελλαδικά μαθητές δδευτεροβάθ
θμιας
εκπα
αίδευσης όπ
που θα ανακκαλύψουν χχώρους πρασ
σίνου της πό
όλης τους α
αξιοποιώνταςς την
καιννοτόμο εφαρ
ρμογή για κιννητά WWF G
GreenSpacess.
Το W
WWF GreenSpaces είναι ένα εργαλλείο καταγρα
αφής και αξιολόγησης χχώρων πρασ
σίνου
όπου ο κάθε πο
ολίτης έχει τη
τ δυνατότη τα να εκφρά
άσει την άποψή του για
α την κατάστταση
των χώρων. Οι μαθητές αξιιοποιώντας ττο ίδιο εργα
αλείο μέσω του
τ διαγωνισσμού, καλού
ύνται
να έρθουν κονντά στο ασ
στικό πράσιινο, να το καταγράψο
ουν, να πα
αρατηρήσουνν τα
χαρα
ακτηριστικά και τα οφ
φέλη που τοους προσφέέρει και να προβληματτιστούν για
α την
υπά
άρχουσα κατά
άστασή του.
Η διιαδικασία γιια τη συμμεττοχή στο δια
αγωνισμό είίναι απλή. Οι
Ο υπεύθυνοοι καθηγητέςς των
τμημ
μάτων, των περιβαλλοντ
π
τικών ομάδω
ων ή οι διευθ
θυντές των σχολείων
σ
συυγκεντρώνου
υν σε
ειδικκή φόρμα τα στοιχεία
α όσων μαθθητών ενδιαφέρονται να συμμετά
άσχουν και την
απο
οστέλλουν ηλλεκτρονικά σε
σ εμάς. Η δδιάρκεια του διαγωνισμ
μού είναι 1 Απριλίου έως 1
Μαΐΐου 2017. Με
Μ την ολοκλλήρωσή του θα αναδειχθούν οι τρεις μαθητές/μμαθήτριες με
μ τις
περιισσότερες κα
αταγραφές και θα κερδδίσουν από ένα tablet Turbo‐X
T
Callttab (2GB) Ta
ablet
10.11" 3G. Κερδισμένα θα είναι
ε
και τρρία γυμνάσια
α ή λύκεια των οποίωνν οι μαθητές θα
κατα
αγράψουν αθροιστικά
α
τους
τ
περισσσότερους χώ
ώρους πρασίίνου, κερδίζζοντας από έναν
εκτυ
υπωτή Samsu
ung SL‐M202
26W Laser.
Περαιτέρω πληρ
ροφορίες βρίσκονται στηην ιστοσελίδα του διαγω
ωνισμού
p://kalyterizoi.gr/contest)
(http
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