Μια γιορτή για το πράσινο
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2016
Το WWF Ελλάς προσκαλεί σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε
δράση για το αστικό πράσινο ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Μαθητές και
εκπαιδευτικοί των σχολείων βγείτε έξω από τους τοίχους των σχολείων, επισκεφθείτε
χώρους πρασίνου στη γειτονιά σας και πραγματοποιήστε δραστηριότητες εκεί. Δηλώστε
συμμετοχή στην μεγάλη μας καμπάνια για το αστικό πράσινο και ελάτε να ανακαλύψουμε
τη σημασία του στην καθημερινότητά μας.

Τι προγραμματίζουμε
Το WWF Ελλάς προγραμματίζει το διάστημα 10 Μαΐου – 5 Ιουνίου, ανοιχτή καμπάνια
ευαισθητοποίησης για το αστικό πράσινο με γενικό τίτλο «Το πράσινο στα χέρια σου».
Εκείνο το διάστημα, καλούμε δήμους, σχολεία και ομάδες πολιτών να πραγματοποιήσουν
δράσεις σε χώρους αστικού πρασίνου. Η 5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,
είναι η ημέρα κορύφωσης και κατάληξης της καμπάνιας και συνάμα ημέρα γιορτής για το
αστικό πράσινο.
Μέσα από την ιστοσελίδα μας, τα social media, δελτία τύπου και καταχωρήσεις σε μέσα
ενημέρωσης τοπικής και πανελλαδικής εμβέλειας θα προβάλλουμε τις δράσεις που θα
υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα, ενώ στην ιστοσελίδα της καμπάνιας θα υπάρχει χάρτης με τις
δραστηριότητες που προγραμματίζονται.

Τι θέλουμε από εσάς
Αγαπητά σχολεία, σας προσκαλούμε να συμβάλλετε στην προσπάθεια που καταβάλλουμε
για την ευαισθητοποίηση των παιδιών και των πολιτών, και σας καλούμε να διοργανώσετε
δράσεις για το αστικό πράσινο.
Οι δράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν καθαρισμό πράσινων χώρων, παιχνίδια, ξεναγήσεις
σε πράσινες οάσεις της πόλης κοκ. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν συνεργασία με τις
δημοτικές αρχές, το Σώμα Προσκόπων που στηρίζει την προσπάθειά μας, αλλά και με άλλες
τοπικές ομάδες ή σχολεία της πόλης. Πιο κάτω μπορείτε να δείτε ενδεικτικές προτάσεις για
δραστηριότητες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε.
Προτείνουμε να διοργανώσετε τις δραστηριότητές σας, είτε ανήμερα την 5η Ιουνίου, είτε
την εβδομάδα πριν (30 Μαΐου‐3 Ιουνίου). Αν παρόλα αυτά δεν μπορείτε λόγω άλλων
υποχρεώσεων ή λόγων εξετάσεων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις δράσεις σας
οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ 10 Μαΐου και 5 Ιουνίου. Από τις 10 Μαΐου θα ανοίξει ειδική
ιστοσελίδα όπου θα μπορείτε να καταχωρείτε τις δράσεις που σχεδιάζετε για το αστικό
πράσινο.
Έως τότε, εννοείται ότι είμαστε στη διάθεσή σας για παροχή διευκρινίσεων και για
περαιτέρω συνεργασία.

Ιδέες για δράσεις
Υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να φέρετε τα παιδιά πιο κοντά στο
αστικό πράσινο. Εδώ παραθέτουμε μερικές ιδέες για δραστηριότητες που μπορείτε να
πραγματοποιήσετε το διάστημα 10 Μαΐου έως 5 Ιουνίου.
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Κάντε σαφάρι στη γειτονιά.
Πραγματοποιήστε εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε χώρο πρασίνου. Πάρτε ιδέες από
εδώ.
Διοργανώστε εκπαιδευτικό περίπατο σε μια πράσινη όαση της πόλης. Δείτε πώς
σχεδιάσαμε έναν περίπατο στον Λυκαβηττό για να εμπνευστείτε.
Αναγνωρίστε την οικολογική αξία ενός πάρκου, όπως κάναμε εμείς εδώ.
Γίνετε πράσινοι χαρτογράφοι της πόλης. Κατεβάστε την εφαρμογή WWF
Greenspaces και καταγράψτε ή βαθμολογήστε με τα παιδιά έναν χώρο πρασίνου
της γειτονιάς.
Επισκεφθείτε το δικό σας πάρκο και συζητήστε στην τάξη πώς μπορεί να γίνει
καλύτερο. Δείτε εδώ τι μπορείτε να κάνετε.
Διοργανώστε ένα ξεχωριστό πράσινο κυνήγι θησαυρού.
Παίξτε το παιχνίδι πάρκων που ετοίμασε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Ακόμα
καλύτερα, ελάτε σε επαφή με το τοπικό σύστημα προσκόπων της περιοχής και
συνεργαστείτε στη δράση.
Βγείτε απλά στον πιο κοντινό χώρο πρασίνου και κάντε πικ νικ. Συνδυάστε το γεύμα
με κάποιες από τις παραπάνω δράσεις και μην χάσετε την ευκαιρία να μιλήσετε στα
παιδιά για τη σημασία να μην αφήνουμε σκουπίδια πίσω μας.
Για μεγαλύτερες τάξεις, διοργανώστε διαγωνισμό φωτογραφίας. Πηγαίνετε σε έναν
χώρο πρασίνου και ζητήστε από τα παιδιά να φωτογραφήσουν τα πιο ωραία
σημεία του χώρου, βάζοντας καλλιτεχνική νότα στην φωτογράφηση. Συζητήστε για
το πράσινο και την αξία του. Στη συνέχεια, εκτυπώστε τις φωτογραφίες και επιλέξτε
τις πιο ωραίες μέσα στην τάξη. Μιλήστε με τα παιδιά για τους λόγους που επέλεξαν
τις ‘νικητήριες’ φωτογραφίες.
Εναλλακτικά, μιλήστε με τα παιδιά της τάξης ή του σχολείου και δώστε τους το
πράσινο φως να επιλέξουν αυτά τις δράσεις που θα κάνουν για το αστικό πράσινο
λίγο πριν ή ανήμερα την 5η Ιουνίου. Τα παιδιά πολλές φορές μας βάζουν τα γυαλιά!

Μην ξεχάσετε να καταχωρήσετε τις δράσεις σας στην ιστοσελίδα της καμπάνιας για το
αστικό πράσινο (http://greenspaces.gr). Η φόρμα καταχώρησης των δράσεων θα
ενεργοποιηθεί στις 10 Μαΐου. Όλες οι δράσεις που θα καταχωρηθούν θα περιέχονται στον
χάρτη δράσεων της καμπάνιας. Δώστε έτσι την ευκαιρία να δουν οι πολίτες και τα άλλα
σχολεία της χώρας, την ευαισθητοποίηση του σχολείου σας για το αστικό πράσινο.
Κι αφού πραγματοποιήσετε τις δράσεις σας, μην ξεχάσετε να μας στείλετε φωτογραφικό
υλικό ή μια σύντομη περιγραφή των όσων πράξατε στο greenspaces@wwf.gr, προκειμένου
να τα εντάξουμε στον απολογισμό της καμπάνιας μας και να τα διαμοιράσουμε σε
εκπαιδευτικούς και πολίτες όλης της χώρας.

Συνοπτικά τα βήματα:
1. Δηλώστε τη δράση για το αστικό πράσινο που θα κάνει το σχολείο σας το διάστημα
10 Μαΐου – 5 Ιουνίου, είτε με e‐mail στο greenspaces@wwf.gr, είτε
συμπληρώνοντας σχετική φόρμα που θα βρείτε στο http://greenspaces.gr (η φόρμα
θα ανοίξει από τις 10 Μαΐου)
2. Πραγματοποιήστε τη δράση σας στο διάσημα 10 Μαίου‐5 Ιουνίου.
3. Στείλτε μας φωτογραφίες (ασφαλείς, χωρίς να φαίνονται πρόσωπα παιδιών) κι έναν
σύντομο απολογισμό στο greenspaces@wwf.gr, ώστε να αναδείξουμε τη
συμμετοχή σας μέσα από την ιστοσελίδα μας και να την συμπεριλάβουμε στον
τελικό απολογισμό της καμπάνιας, ο οποίος και θα σας σταλεί!

Για οποιαδήποτε ερώτηση, στείλτε μήνυμα στο greenspaces@wwf.gr ή καλέστε μας στο
210 3314893 (υπόψη Μαρίνας Συμβουλίδου ή Σοφίας Αξωνίδη).
Καλή επιτυχία!

