Ημέρα αφιερωμένη στο περιβάλλον και τον Εθελοντισμό
Ο Δήμος Παύλου Μελά υλοποιεί το Έργο «Ένίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθησης
περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Παύλου Μελά», στο πλαίσιο του Έπιχειρησιακού
Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Έλλάδας και
της Έυρωπαϊκής Ένωσης.
Στις δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνεται η διοργάνωση ημέρας αφιερωμένη στο
περιβάλλον και τον εθελοντισμό, στο πλαίσιο της οποίας θα υλοποιηθούν εκδηλώσεις με τη
συμμετοχή των εγγεγραμμένων εθελοντών του Δήμου. Για τη συγκεκριμένη δράση ο Δήμος
Παύλου Μελά σε συνεργασία με τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Έκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Έκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Έκπαίδευσης Έλευθερίου – Κορδελιού και Βερτίσκου, διοργανώνει τους παρακάτω
διαγωνισμούς με θέμα το περιβάλλον:
Α) ζωγραφική, για μαθητές 6 έως 10 ετών
Β) κατασκευή καλλιτεχνημάτων, με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, για μαθητές
ηλικίας 11 έως 18 ετών,
Γ) διαγωνισμό ιδεών, για ενήλικες σχετικά με τις δράσεις περιβάλλοντος και
εθελοντισμού
Τα έργα κάθε κατηγορίας (έως 100) θα εκτεθούν στο Κέντρο Πολιτισμού "Χρήστος Τσακίρης"
και στην Υπόγεια Διάβαση και θα αξιολογηθούν από ειδικές επιτροπές.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ θα βραβευτούν οι τρεις πρώτοι κάθε κατηγορίας με δίπλωμα
και μετάλλιο. Έπίσης θα δοθούν δώρα σε όλους τους νικητές στην κεντρική εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Πολιτισμού "Χρήστος Τσακίρης".

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους μαθητές σας, καθώς και τους συλλόγους γονέων και
κηδεμόνων των σχολείων σας, για τα ανωτέρω.
Οσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς θα πρέπει να παραδώσουν το έργο τους
μέχρι 31 Ιανουαρίου 2020 στο γραφείο εθελοντισμού, στον 3ο όροφο, στο Κέντρο Πολιτισμού
"Χρήστος Τσακίρης", Λαγκαδά 221.
Για όλους τους διαγωνισμούς ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες, ζημιές ή
κάθε είδους τραυματισμού, που τυχόν προκύπτουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή από
την αποδοχή, παραλαβή, κατοχή και χρήση του βραβείου από το συμμετέχοντα.
Η διαδικασία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του κλίματος εμπιστευτικότητας έναντι των
συμμετεχόντων
Για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις Έθελοντισμού, επισκεφθείτε το σύνδεσμο
www.pavlosmelas.ethelontes.gr.
Έπικοινωνία: 2313302960
e-mail: pavlosmelas@ethelontes.gr

Α) Διαγωνισμός ζωγραφικής για μαθητές ηλικίας 6 έως 10 ετών
Στόχος του διαγωνισμού είναι να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναγνωρίζουν τα βασικά
στοιχεία του περιβάλλοντος και να κατανοούν την επίδραση που έχουν οι πράξεις και οι
επιλογές τους σε αυτό. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η δια βίου επαφή τους με το
περιβάλλον, η δημιουργία και ενίσχυση της οικολογικής τους συνείδησης.
Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε ατομικές και ομαδικές εργασίες στις ακόλουθες ηλικιακές
κατηγορίες 6 έως 8 ετών και 9 έως 10 ετών.

Όροι συμμετοχής
1. Ολες οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ως θέμα το περιβάλλον
2. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε τεχνική, όπως ξυλομπογιές, κηρομπογιές,
μαρκαδόρους, νερομπογιές, τέμπερες, κολάζ, μικτές τεχνικές κλπ..
3. Οι ομαδικές εργασίες πρέπει να ανήκουν στην ίδια ηλικιακή κατηγορία.
4. Κάθε παιδί μπορεί να συμμετέχει με μία μόνο εργασία, είτε ατομική, είτε ομαδική.
5. Έργασίες που η επιτροπή κρίνει ότι είναι εκτός θέματος και δεν φέρουν τα απαιτούμενα
στοιχεία θα απορρίπτονται.
6. Οι ατομικές εργασίες θα πρέπει να δημιουργηθούν σε χαρτόνι 35×50 εκατοστά. Στο πίσω
μέρος της εργασίας θα πρέπει να αναγράφονται:


τίτλος έργου



ονοματεπώνυμο του μαθητή



ηλικία



σχολείο



στοιχεία επικοινωνίας μαθητή

7. Οι ομαδικές εργασίες θα πρέπει να δημιουργηθούν σε χαρτόνι 70×100 εκατοστά. Στο πίσω
μέρος της εργασίας θα πρέπει να αναγράφονται:


τίτλος έργου



σχολείο



στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου έργου (δάσκαλος/πρόεδρος συλλόγου γονέων
και κηδεμόνων)

Κριτήρια Επιλογής
Τα έργα θα αξιολογηθούν βάσει των εξής κριτηρίων:


Αυθεντικότητα και πρωτοτυπία



Δημιουργικότητα



Γενική παρουσίαση

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα χρήσης των έργων (φωτογραφίες, μαγνητοσκόπηση κλπ) και του
ονόματος κάθε διαγωνιζόμενου για διαφημιστικούς σκοπούς.
Τα έργα κάθε κατηγορίας θα εκτεθούν στο Κέντρο Πολιτισμού "Χρήστος Τσακίρης" και στην
Υπόγεια Διάβαση και θα αξιολογηθούν από ειδικές επιτροπές.
Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από έμπειρο προσωπικό, από το χώρο της εκπαίδευσης και
τέχνης. Η απόφαση της επιτροπής είναι οριστική.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετοχών είναι μεγάλος, η επιτροπή θα αποφασίσει ποια
έργα θα εκτεθούν.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στη ιστοσελίδα του Δήμου Παύλου
Μελά και στην ιστοσελίδα του εθελοντισμού του Δήμου Παύλου Μελά.

Β) Διαγωνισμός κατασκευής καλλιτεχνημάτων με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, για
μαθητές ηλικίας 11 έως 18 ετών
Στόχος του διαγωνισμού είναι να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν τον
προβληματισμό τους και να μεταφέρουν τις εντυπώσεις, τις ιδέες και τις αντιλήψεις τους που
σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία αυτού στο ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένους
φορείς λήψης αποφάσεων.
Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ενδιαφέροντα και ελκυστικά έργα δημιουργικής
ανακύκλωσης, χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά.
Τα έργα των παιδιών πρέπει να παραδοθούν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020 στο Γραφείο
Έθελοντισμού, στο Κέντρο Πολιτισμού "Χρήστος Τσακίρης", στον τρίτο όροφο, στη διεύθυνση:
Λαγκαδά 221, ΤΚ 56430 Σταυρούπολη.
Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε ατομικές και ομαδικές εργασίες, στις ακόλουθες ηλικιακές
κατηγορίες 11 έως 12 ετών , 13 έως 15ετών και 16 έως 18 ετών.

Όροι συμμετοχής
1. Κάθε συμμετοχή δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτου προσώπου και δεν πρέπει
να περιλαμβάνει οτιδήποτε παράνομο, άσεμνο ή δυσφημιστικό.
2. Έργασίες που η επιτροπή κρίνει ότι είναι εκτός θέματος, που περιέχουν προσβλητικό υλικό,
βωμολοχίες, συκοφαντίες ή κοινωνικές διακρίσεις, δεν φέρουν τα απαιτούμενα στοιχεία ή
είναι ημιτελείς, θα απορρίπτονται.
3. Οι ομαδικές εργασίες πρέπει να ανήκουν στην ίδια ηλικιακή κατηγορία.
4. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει με μία μόνο εργασία είτε ατομική, είτε ομαδική.
5. Οι κατασκευές των καλλιτεχνημάτων πρέπει να είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου κατασκευασμένες
από ανακυκλώσιμα υλικά και να μπορούν να μετακινηθούν από ένα μόνο άτομο.
6. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι καθαρά, να μην περιέχουν οργανικά
απόβλητα.
7. Στο πίσω μέρος της ατομικής εργασίας θα πρέπει να αναγράφονται:


τίτλος έργου



ονοματεπώνυμο



ηλικία



σχολείο



στοιχεία επικοινωνίας μαθητή

8. Στο πίσω μέρος της ομαδικής εργασίας θα πρέπει να αναγράφονται:


τίτλος έργου



σχολείο



στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου έργου (δάσκαλος/πρόεδρος συλλόγου γονέων
και κηδεμόνων)

Κριτήρια Επιλογής
Τα έργα κατασκευής καλλιτεχνημάτων με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών θα αξιολογηθούν
βάσει των εξής κριτηρίων:


Χρήση ανακυκλώσιμων/επαναχρησιμοποιημένων υλικών



Αυθεντικότητα και πρωτοτυπία



Δημιουργικότητα



Γενική παρουσίαση

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα χρήσης των έργων (φωτογραφίες, μαγνητοσκόπηση κλπ) και του
ονόματος κάθε διαγωνιζόμενου για διαφημιστικούς σκοπούς.
Τα έργα κάθε κατηγορίας θα εκτεθούν στο Κέντρο Πολιτισμού "Χρήστος Τσακίρης" και στην
Υπόγεια Διάβαση και θα αξιολογηθούν από ειδικές επιτροπές.
Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από έμπειρο προσωπικό, από το χώρο της εκπαίδευσης και
τέχνης. Η απόφαση της επιτροπής είναι οριστική.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετοχών είναι μεγάλος, η επιτροπή θα αποφασίσει ποια
έργα θα εκτεθούν.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στη ιστοσελίδα του Δήμου Παύλου
Μελά και στην ιστοσελίδα του εθελοντισμού του Δήμου Παύλου Μελά.

Γ) Διαγωνισμός ιδεών για ενήλικες σχετικά με τις δράσεις περιβάλλοντος και εθελοντισμού
Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να εκφράσουν
τον προβληματισμό τους, να μεταφέρουν τις εντυπώσεις, τις ιδέες και τις αντιλήψεις τους που
σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία αυτού στο ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένους
φορείς λήψης αποφάσεων. Ιδιαίτερα στόχος του διαγωνισμού είναι η εξεύρεση καινοτόμων
ιδεών οι οποίες θα συμπεριληφθούν σε μελέτες που συνταχθούν και θα υλοποιηθούν από τις
δομές του Δήμου συνεισφέροντας έτσι στην προστασία περιβάλλοντος και στη διαμόρφωση
ενός βιώσιμου μέλλοντος προς όφελος των πολιτών.
Όροι συμμετοχής
1. Στον διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών.
2. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει περίληψη της πρότασής του (μέχρι 500 λέξεις), η
οποία θα πρέπει να βασίζεται σε μια ιδέα που θα είναι εφικτό να υλοποιηθεί.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν είτε ατομικά είτε ομαδικά, με μία μόνο
πρόταση.

4. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους σε γραπτή μορφή ή βίντεο,
όπου θα περιγράφεται συνοπτικά η ιδέα τους.
5. Στην περίπτωση της ατομικής συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναφέρει τα
προσωπικά του στοιχεία στην πρόταση, ενώ στην περίπτωση της ομαδικής συμμετοχής θα
πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, που θα είναι και το πρόσωπο επικοινωνίας,
καθώς και τα υπόλοιπα μέλη.
6. Οι συμμετέχοντες φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της κατοχύρωσης ή
οποιασδήποτε άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεών τους, καθώς και των
δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
7. Προτάσεις που περιέχουν παράνομο ή ανήθικο υλικό αποκλείονται από το διαγωνισμό.
Κριτήρια Επιλογής
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει των εξής κριτηρίων:


Αυθεντικότητα και πρωτοτυπία



ο πιλοτικός της χαρακτήρας (η δυνατότητα δηλαδή χρήσης της ιδέας, καθώς και η
ευκολία εφαρμογής της)



Γενική παρουσίαση

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα χρήσης των ιδεών και ενσωμάτωσή τους σε πολιτικές για το
περιβάλλον.
Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από έμπειρο προσωπικό, από το χώρο της εκπαίδευσης και
τέχνης. Η απόφαση της επιτροπής είναι οριστική.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στη ιστοσελίδα του Δήμου Παύλου
Μελά και στην ιστοσελίδα του εθελοντισμού του Δήμου Παύλου Μελά.
Οι

προτάσεις

θα

πρέπει

να

υποβληθούν

pavlosmelas@ethelontes.gr έως την 31 Ιανουαρίου 2020.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο: 2313302960
Ιστοσελίδα: www.pavlosmelas.ethelontes.gr
Email: pavlosmelas@ethelontes.gr

ηλεκτρονικά

στη

διεύθυνση:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ A/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ
ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

Γ/ΝΗ Γ. Δ. ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Σαρ. Γ/λζε : Κνινθνηξώλε 22, ηαπξνύπνιε
Σ.Κ.
: 564 30 – Θεζζαινλίθε
Πιεξνθνξίεο : Μηρειάθε Γέζπνηλα
Σειέθσλν : 2310 – 587 545
Δ-mail
: yperival@dide-v.thess.sch.gr
Ιζηοζελίδα : http://grperek-v.thess.sch.gr

Θεζζαινλίθε, 13 Ιαλνπαξίνπ 2020
Αξ. πξση.:
224
Προς: ρνιηθέο κνλάδεο
Κοιν:
Γηεύζπλζε Παηδείαο - Αζιεηηζκνύ
– Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Π. Μειά

Υπόψη κας Α. Τεφλιούδη
ateflioudi@pavlosmelas.gr

ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκό κε αλαθπθιώζηκα πιηθά.
Σν Γξαθείν Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο ηεο Γ.Γ.Δ. Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ζε ζπλεξγαζία κε
ην αληίζηνηρν Γξαθείν ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ην Κ.Π.Δ. Διεπζεξίνπ Κνξδειηνύ θαη
Βεξηίζθνπ θαη ην Γήκν Π. Μειά δηνξγαλώλνπλ δηαγσληζκό θαηαζθεπήο θαιιηηερλεκάησλ, κε ηε
ρξήζε αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, γηα καζεηέο.
ηόρνο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη λα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηνλ
πξνβιεκαηηζκό ηνπο θαη λα κεηαθέξνπλ ηηο εληππώζεηο, ηηο ηδέεο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία απηνύ ζην επξύ θνηλό θαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο
θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ.
Οη καζεηέο θαινύληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελδηαθέξνληα θαη ειθπζηηθά έξγα δεκηνπξγηθήο
αλαθύθισζεο, ρξεζηκνπνηώληαο αλαθπθιώζηκα πιηθά.
Σα έξγα πξέπεη λα παξαδνζνύλ κέρξη ηηο 31 Ιανοσαρίοσ 2020 ζην Γξαθείν Δζεινληηζκνύ,
ζην Κέληξν Πνιηηηζκνύ "Υξήζηνο Σζαθίξεο", ζηνλ ηξίην όξνθν, ζηε δηεύζπλζε: Λαγθαδά 221, ΣΚ
56430 ηαπξνύπνιε.
Σα έξγα ζα εθηεζνύλ ζην Κέληξν Πνιηηηζκνύ "Υξήζηνο Σζαθίξεο" θαη ζηελ Τπόγεηα
Γηάβαζε θαη ζα αμηνινγεζνύλ από εηδηθέο επηηξνπέο.
Η ζπκκεηνρή είλαη δσξεάλ, ελώ ζα βξαβεπηνύλ νη ηξεηο πξώηνη θάζε θαηεγνξίαο κε
δίπισκα θαη κεηάιιην. Δπίζεο ζα δνζνύλ δώξα ζε όινπο ηνπο ληθεηέο ζηελ θεληξηθή εθδήισζε
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεσηέρα 10 Φεβροσαρίοσ 2020 ζην Κέληξν Πνιηηηζκνύ "Υξήζηνο
Σζαθίξεο".
Όξνη ζπκκεηνρήο θαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκό, ζην ζπλεκκέλν έγγξαθν ηνπ
Γήκνπ Παύινπ Μειά.
Ο Γιεσθσνηής
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Γ.Γ.Δ. Γσηικής Θεζζαλονίκης
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ
Α΄ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

ΜΑΡΙΑ ΣΡΟΤΘΟΠΟΤΛΟΤ

Μαηζιάρης Α. Παύλος
ΠΔ81 Πολιηικών Μητανικών - Αρτιηεκηόνων
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