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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ MAΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FOLLOWGREENACTION3» ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Κυρίες και Κύριοι,

Ο Δήμος  Παλλήνης  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος  FoodSHIFT2030  (Food System
Hubs Innovatingtowards Fast Transitionby 2030)  και  με  φορέα  υλοποίησης  την  Κοινωφελή
Επιχείρηση Αθλητισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα
στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Παλλήνης για συμμετοχή στη δράση “FollowgreenAction 3”
με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών,καθώς και των πολιτών του Δήμου
για  την  διαδικασία  της  πρόληψης  –  μείωσης  σπατάλης  τροφίμωνκαι  τα  ευεργετικά  για  το
περιβάλλον αποτελέσματά της.

Η δράση“FollowgreenAction” εξελίσσεται  με  μεγάλη επιτυχία,  από την  άνοιξη του 2017,  όπου
μαθητές  δημιούργησαν  ζωγραφικά  έργα  σε  μεταλλικούς  κάδους  απορριμμάτων  και
τοποθετήθηκαν σε κεντρικά σημεία του Δήμου. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο του “FollowgreenAction
2” οι μαθητές των Γυμνασίων φιλοτέχνησαν 30 εικονογραφημένες αφηγήσεις/comicstrips, ενώ οι
μαθητές των Λυκείων δημιούργησαν 4 βίντεο - animation, με θέμα «Τι ανακυκλώνω στον Μπλε
κάδο».Η διαδικασία περιλάμβανε  εικαστικά εργαστήρια κατά τα οποία οι μαθητές ενημερώθηκαν
για την διαδικασία της ανακύκλωσης και ανάπτυξαν καλλιτεχνικά έργα με την καθοδήγηση νέων
εικαστικών καλλιτεχνών, αποφοίτων της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

Κατά  την  τρέχουσα  σχολική  χρονιά,  πρόκειται  να  υλοποιηθεί  το“FollowgreenAction3”,από  τον
Δεκέμβριο  2019  έως  τον  Απρίλιο  2020,  και  θα  περιλαμβάνει  δύο  Μαθητικούς  Διαγωνισμούς
Πρωτότυπης Δημιουργίας και Περιβαλλοντικού Μηνύματος, για τους μαθητές των Γυμνασίων και
των Λυκείων. Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν εργαστήρια όπου οι μαθητέςθα ενημερωθούν
για  την  διαδικασία  της  πρόληψης  –  μείωσης  σπατάλης  τροφίμων  και  θα  δημιουργήσουν
βίντεο/animation, μικρής διάρκειας (έως  45  sec) τα οποία στην συνέχεια θα αναρτηθούν στην
ψηφιακή  πλατφόρμα  followgreen,  με  ανάλογη  πορεία  υλοποίησης  αυτής  του  διαγωνισμού
«FollowgreenAction 2”.

Οι διαγωνισμοί είναι σε  συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής
και θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αναλυτικό πρόγραμμα.

Για τη συμμετοχή του σχολείου σας και τη βέλτιστη οργάνωση του διαγωνισμού, θα θέλαμε να
αποστείλετε  το  συντομότερο  δυνατό  (έως  Τετάρτη 18  Δεκεμβρίου  2019)  το  επισυναπτόμενο
έντυπο συμμετοχής και να ορίσετε έναν εκπρόσωπο του σχολείου για το διαγωνισμό. 



Τον  συντονισμό  των  περιβαλλοντικών  δράσεων  έχει  η  Εντεταλμένη  Δημοτική  Σύμβουλος
Περιβαλλοντικής  Πολιτικής,κα  Καλλιόπη  Ζινέλη,  με  την  οποία  μπορείτε  να  επικοινωνείτε  στο
τηλέφωνο 6974020778.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και είμαστε βέβαιοι ότι με αυτόν τον τρόπο
θα  δώσουμε  το  καλό  παράδειγμα  στα  παιδιά  μας,  τη  νέα  γενιά,  για  ένα  βιώσιμο  και  υγιές
περιβάλλον.

Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση.

Μετά τιμής,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
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