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Διευθύνσεις Α/βάθμιας και Β/βάθμιας
Εκπ/σης όλης της χώρας (υπόψη
Υπευθύνων Π.Ε./Σ.Δ.)
Σχολικές μονάδες όλης της χώρας (μέσω
Υπευθύνων Π.Ε./Σ.Δ.)

Κοιν.:
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός συγγραφής περιβαλλοντικής ιστορίας
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και η Ελληνική Εταιρία Προστασίας
της Φύσης, στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου "Φύση Χωρίς Σκουπίδια- Άλλοι πετούν άλλοι πεινούν”
που συντονίζουν, προκηρύσσουν Διαγωνισμό Συγγραφής Περιβαλλοντικής Ιστορίας με τίτλο:

Τα «σκουπίδια» γράφουν ιστορία.
Τα περιβαλλοντικά προγράμματα μας δίνουν υλικό για συζήτηση, για προβληματισμό, για
δράση. Διεγείρουν την φαντασία μας. Δημιουργούμε. Διεκδικούμε. Πλάθουμε ήρωες και ταξιδεύουμε
μαζί τους. Η σχολική χρονιά 2016-2017 σε λίγο φτάνει στο τέλος της και στη φάση της σύνθεσης των
αποτελεσμάτων των δράσεων, προσκαλούνται οι ενεργοί πολίτες των περιβαλλοντικών ομάδων, να
συγγράψουν μια περιβαλλοντική ιστορία.
Η περιβαλλοντική ιστορία θα συγγραφεί από μαθητές/τριες ή μαθητική ομάδα με
συντονιστή/τρια εκπαιδευτικό, με κεντρικό ήρωα ένα «σκουπίδι», το οποίο μπορεί να είναι ακόμα και
ένα κομμάτι παλιού αντικειμένου από τα υλικά που ανακυκλώνετε ή επαναχρησιμοποιείτε. Η ιστορία
θα προσεγγίζει θετικά και με μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους
και τις ανθρώπινες αξίες, μιας και τα μέλη των περιβαλλοντικών ομάδων είναι μέρος της λύσης σε
οποιοδήποτε περιβαλλοντικό, κοινωνικό πρόβλημα.
Οι ιστορίες, που θα επιλεχθούν, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΠΦ, με στόχο να
προβληματίσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους σημερινούς μαθητές- αυριανούς ενεργούς πολίτες
για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να τους ενεργοποιήσουν σε αναζήτηση βιώσιμων λύσεων.
Παράλληλα, οι ιστορίες θα αποτελέσουν κίνητρο για δημιουργική έκφραση, ζωγραφική, θεατρική
παράσταση. Θα αποτελέσουν το υλικό ενός ηλεκτρονικού βιβλίου.

Δικαίωμα συμμετοχής:
Μαθητές- μαθήτριες ή Ομάδα μαθητών/τριών με συντονιστή/τρια Εκπαιδευτικό

Κατηγορίες σχολείων:
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο

Τεκμηρίωση συμμετοχής μαθητών:
Ονοματεπώνυμο/α συγγραφέως/έων
Σχολείο φοίτησης
Τάξη φοίτησης
Ονοματεπώνυμο συντονιστή/τριας εκπαιδευτικού

Αριθμός λέξεων:
Προσχολική- Πρωτοβάθμια: 250-1000 λέξεις
Δευτεροβάθμια: 500-1200 λέξεις

Κριτήρια:
Α) Η αφηγηματική υπερδομή (χωροχρονικό πλαίσιο, ήρωες, αρχική κατάσταση, πρόβλημα, δράση
ηρώων, εμπόδια, αποτέλεσμα προσπαθειών, κορύφωση δράσης, λύση προβλήματος, η επόμενη
ημέρα)
Β) Η φαντασία, η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία
Γ) Η ζωντάνια του λόγου- το πλούσιο λεξιλόγιο
Δ) Η σύνδεση με ανθρώπινες αξίες και το περιβάλλον
Ε) Η αισιόδοξη λύση, τα μηνύματα ελπίδας
ΣΤ) Η παρότρυνση σε δράση

Ημερομηνία για δηλώσεις συμμετοχής
Έως 15 Μαΐου 2017
στην Ηλεκτρονική Φόρμα: https://goo.gl/forms/NWUqReM2Yl9A7pph1

Ημερομηνία υποβολής τελικών κειμένων:
Έως 15 Ιουνίου 2017
στη διεύθυνση education@eepf.gr της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, σε έγγραφο (.doc)
με τον γενικό τίτλο Διαγωνισμός συγγραφής περιβαλλοντικής ιστορίας.

Ανακοίνωση βραβείων στην ιστοσελίδα της ΕΕΠΦ:
30 Ιουνίου 2017

Η Επιτροπή Κρίσης του Διαγωνισμού θα αποτελείται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του
Δικτύου “Φύση χωρίς Σκουπίδια” και δύο συγγραφείς παιδικού βιβλίου. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις
περιβαλλοντικές ιστορίες και θα επιλέξει τις καλύτερες για παρουσίαση σε ειδική εκδήλωση κατά τη
νέα σχολική χρονιά 2017-2018.

Πληροφορίες:
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:
210 3224944, εσωτερικό 113 (Θεοδώρα Πολυζωίδου, Γραμματεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΕΕΠΦ)
210- 6081742, 6944452313 (Μαρία Ρουσσομουστακάκη)
2131600830 & 6937280948 (Αλεξάνδρα Τσίγκου).

Ο Διευθυντής ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής

Παναγιώτης Σπύρου

