
Ενημέρωση Σχολικής Κοινότητας σχετικά με τις Δράσεις  για την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση,  
στο Δήμο Παλλήνης.

      
O  Δήμος Παλλήνης, συνεχίζοντας  τις δράσεις σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της σχολικής
κοινότητας, τις  οποίες  υλοποιεί  τα δυο τελευταία σχολικά έτη, προτίθεται  να τις  εμπλουτίσει  και να τις
επεκτείνει.
Οι δράσεις που προγραμματίζονται, πραγματοποιούνται σε συνεργασία με, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής
Μέριμνας, την Κοινωφελή Επιχείρηση  Αθλητισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Παλλήνης και σε
πλήρη  συνεργασία  με  τους  Δ/ντες  των  σχολικών  μονάδων  και  τους  προϊσταμένους  των  οργανωτικών
μονάδων,  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  ομαλή  ένταξη  τους  στο  ημερήσιο  πρόγραμμα,  και  με  την
προϋπόθεση της εθελοντικής συμμετοχής τους. 

Στις διαγωνιστικές δράσεις ο Δήμος θα επιβραβεύσει όλες τις συμμετέχουσες σχολικές μονάδες, σε ειδική
τελετή λήξης την Κυριακή 14 Απριλίου 2019, προσφέροντας δώρα, ανεξάρτητα της κατάταξης τους.

Στον προγραμματισμό μας είναι:

 Η συνέχιση του Σχολικού Μαραθωνίου Ανακύκλωσης, στα 16 Δημοτικά σχολεία του Δήμου, ο οποίος 
υλοποιείται με εξαιρετικά περιβαλλοντικά αλλά και παιδαγωγικά αποτελέσματα και αγκαλιάστηκε από 
μαθητές, δασκάλους και γονείς με θέρμη. Πρόκειται για διαλογή στην πηγή 6 ρευμάτων υλικών (χαρτί, 
πλαστικό, αλουμίνιο, μπαταρίες, τηγανελαια, ηλεκτρικές συσκευές) με ταυτόχρονη επιβράβευση της 
σχολικής μονάδας μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας Ανακύκλωσης-Πράσινης Ενέργειας, που έχει 
δημιουργήσει ο Δήμος. www.followgreen.gr/pallini/school. 
(Διάρκεια  διαγωνισμού:  Οκτώβριος  2018-Μαρτιος2019.  Περισυλλογή  κάθε  Τρίτη  από  τα  σχολεία  της
Παλλήνης-Ανθούσας και κάθε Πέμπτη από τα σχολεία του Γέρακα έως 15 Ιουνίου)
Να σημειωθεί ότι μέσα στο 2018 η Δημοτική πλατφόρμα επεκτάθηκε και σε θέματα πράσινης ενέργειας 
και εμπλουτίστηκε με χάρτες εύκολης ανεύρεσης των σημείων ανακύκλωσης.

 Η συνέχιση του σχολικού Μαραθωνίου ανακύκλωσης junior  στα 21 Νηπιαγωγεία, με προσαρμοσμένο 
πρόγραμμα υλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της ηλικίας των νηπίων και τις προτάσεις 
των προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων. 
(Διάρκεια  διαγωνισμού:  Οκτώβριος  2018-Μαρτιος2019.  Περισυλλογή  κάθε  Τρίτη  από  τα  σχολεία  της
Παλλήνης-Ανθούσας και κάθε Πέμπτη από τα σχολεία του Γέρακα έως 15 Ιουνίου)

 Η  συνέχιση  θεματικών  δράσεων  εξωραϊσμού  της  σχολικής  αυλής  με  πρωτοβουλία  των  σχολικών
μονάδων.(Όλη την σχολική χρονιά, σε συνεργασία με την σχολική επιτροπή) 

 Η  συνέχιση  του  προγράμματος  ανακύκλωσης  χαρτιού  με  το  πρόγραμμα  «Έλα  στον  Κύκλο  μας»  σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής όπως επίσης τηγανελαίου, Ηλεκτρικών Συσκευών, και μπαταριών στα
σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στα δημοτικά καταστήματα. 
(Διάρκεια διαγωνισμού: Οκτώβριος 2018-Μαρτιος 2019, Περισυλλογή έως 15 Ιουνίου)

 Η καθιέρωση δράσεων σχετικά με την ανακύκλωση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς,  με  στόχο την
ευαισθητοποίηση των γονέων, μέσω των δράσεων των νηπίων, σύμφωνα με τις προτάσεις των παιδαγωγών
της προσχολικής ηλικίας.
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 Η συνέχιση των  επισκέψεων-ξεναγήσεων στις περιβαλλοντικές  εγκαταστάσεις  του διεθνή αερολιμένα,
των μαθητών της Α λυκείου των Δημοσίων Λυκείων του Δήμου  Παλλήνης.

 Η υποστήριξη του κοινωνικού ανταλλακτηρίου, ως επιλογή προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από την
επαναχρησιμοποίηση που προηγείται της ανακύκλωσης, (επιβραβεύεται η προσφορά με ιδιαίτερους πόντους
οι οποιοι μπορουν να εξαργυρωθουν και στου αντίστοιχους περιβαλλοντικούς διαγωνισμούς)

 Η υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής αφύπνισης σημείων σε γειτονιές και πλατείες των πόλεων μας,
με ανάλογη πορεία υλοποίησης αυτής του εικαστικού διαγωνισμού “FOLLOW GREEN ACTION”, από τους
μαθητές των Γυμνασίων μας και σε συνεργασία με την Κοινωφελή επιχείρηση  Αθλητισμού Πολιτισμού &
Περιβάλλοντος του Δήμου Παλλήνης. Πιο αναλυτικά προτείνεται  η ανάπτυξη και δημιουργία ακολουθίας
εικόνων  (εικονογραφημένων  αφηγήσεων  /  comic  strips)  οι  οποίες  θα  ζωγραφιστούν  σε  ξύλινες
πινακίδες(δύνανται  να  αποτελέσουν  τόσο  φορείς  περιβαλλοντικών  μηνυμάτων  όσο  και  παρεμβάσεις
αισθητικής  αναβάθμισης  των  κοινόχρηστων  χώρων).  Κάθε  σχολική  ομάδα  καλείται  να  αναπτύξει  μια
εικονογραφημένη ιστορία με 5 εικόνες. Το κοινό θα επιλέξει τα καλύτερα έργα των μαθητικών ομάδων των
Γυμνασίων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Follow Green. (Νοέμβριος 2018 - Φλεβάρης 2019 εικαστικά
εργαστήρια με την παιδαγωγική υποστήριξη της δράσης από τον εθελοντή εκπαιδευτικό και την παράλληλη
καθοδήγηση  από  ειδικό  συνεργάτη,  Φλεβάρης-Μάρτιος  2019  εφαρμογή  των  έργων,  1  –  10  Απριλίου,
ανοιχτός διαγωνισμός μέσω της ιστοσελίδας του follow green).

 H υλοποίηση καμπάνιας με θέμα «Τι μπορώ να ανακυκλώσω στον μπλε κάδο», με δράσεις στα σχολεία
την Πρωτοβάθμιας, και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και γενικότερα σε
κατοίκους. 
Για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων προτείνεται η συμμετοχή τους σε παιχνίδια διαλογής και δράσεις 
ενημέρωσης της κοινότητας. 

Για τους μαθητές των Λυκείων προγραμματίζεται η διεξαγωγή διαγωνισμού παραγωγής βίντεο και animaton, 
μικρής διάρκειας (έως  45 δευτερολέπτων), με ανάλογη πορεία υλοποίησης αυτής του εικαστικού διαγωνισμού
“FOLLOW GREEN ACTION”, σε συνεργασία με την Κοινωφελή επιχείρηση Αθλητισμού Πολιτισμού & 
Περιβάλλοντος του Δήμου Παλλήνης. Το κοινό θα επιλέξει τα καλύτερα έργα των μαθητικών ομάδων των 
Λυκείων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμαςFollowGreen.(Νοέμβριος 2018 - Φλεβάρης 2019: εργαστήρια με 
την παιδαγωγική υποστήριξη της δράσης από τον εθελοντή εκπαιδευτικό και την παράλληλη καθοδήγηση από 
ειδικό συνεργάτη,15 Φεβρουαρίου-15 Μαρτίου δημιουργία-ολοκλήρωση των έργων, 11-31 Μαρτίου: Προβολή 
έργων μέσω της σελίδας Followgreen).

 Προτάθηκε και υιοθετήθηκε η συμμετοχή των Νηπιαγωγείων σε εκδήλωση «έκθεσης χριστουγεννιάτικων 
κατασκευών μόνο από ανακυκλώσιμα υλικά»

Τα παραπάνω συζητήθηκαν στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2018 με
τους δντες  των σχολικών μονάδων,  παρουσία της  κας  Βερας Βορύλα και  του κου Βαγγελη Μπαλιούση,
υπευθύνων  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  των  διευθύνσεων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής αντίστοιχα, οι οποίοι με ενδιαφέρον και ενθουσιασμό δήλωσαν πρόθυμοι
να  συνδράμουν  με  την  επιστημονική  και  παιδαγωγική  τους  ιδιότητα.  Προτάθηκε  και  αποδέχτηκαν  την
ανάρτηση σχετικού παιδαγωγικού υλικού στην ψηφιακή πλατφόρμα Follow Green.
 Στις συναντήσεις παραβρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Παιδείας, οι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών ενώ τον
συντονισμό είχε η αντιδήμαρχος Υγείας και Περιβάλλοντος κα Καλλιόπη Ζινέλη
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Παράλληλα  έγινε  ενημέρωση  για  την  υλοποίηση  δράσεων  σε  θέματα  Δημόσιας  Υγείας,  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Υποστηρικτικής Παιδείας όπως
--Την οργάνωση του 2ου Διαγωνισμού αφίσας αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα
(Δεκέμβριος 2018-Φεβρουάριος 2019),
--την διοργάνωση προληπτικού οδοντιατρικού και σωματομετρικού ελέγχου σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης (όλη την σχολική χρονιά κατόπιν επικοινωνίας), 
--την  οργάνωση  ενημερώσεων  σε  μαθητές  για  θέματα  ενδιαφέροντος,  όπως  Διατροφή,  χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών (κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την σχολική μονάδα και επικοινωνίας με το
τμήμα Δημόσιας Υγείας), 
--την επανάληψη σεμιναρίων πρώτων βοηθειών σε εκπαιδευτικούς και γονείς, 
--την διευρυμένη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου
--την δυνατότητα στήριξης του κοινωνικού παντοπωλείου από την σχολική κοινότητα κατά την διάρκεια των
εορτών
--την συνέχιση-επέκταση των Σχολών γονέων 
--την δυνατότητα υποστήριξης των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης ιδιαιτέρων καταστάσεων, από το
εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος Παιδείας
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