Πράσινοι Μαθητές σε Αποστολή!
1. Ποιος είναι ο στόχος της δράσης «Πράσινοι Μαθητές σε Αποστολή!»;
Στόχος της δράσης είναι να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας δημιουργικά για το διάστημα
που θα χρειαστεί να μείνουμε σπίτι. Μέσα από αυτή τη δράση αποκτούμε γνώσεις &
ευαισθητοποιούμαστε για την ανακύκλωση και το περιβάλλον, δίνοντας τη δυνατότητα να
κερδίσουμε δώρα για το σχολείο μας.
2. Σε ποιους απευθύνεται;
Απευθύνεται σε μαθητές και γονείς των δημοτικών σχολείων του Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.
3. Ποια είναι η διαδικασία συμμετοχής;
Οι μαθητές μαζί με τους γονείς τους κάνουν μια κοινή εγγραφή στο
www.followgreen/loutraki. Τα νέα μέλη αφού κάνουν την εγγραφή τους, καθώς και τα ήδη
εγγεγραμμένα μέλη της πλατφόρμας μεταβαίνουν στο προφίλ του λογαριασμού τους και
στο ειδικό πεδίο δηλώνουν το σχολείο τους.
Η δήλωση του σχολείου θα πρέπει να γίνει στο πεδίο «School Green Missions» ως εξής:
1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου → 1ΔΛ
Δημοτικό Περαχώρας → ΔΠΕ
2ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου → 2ΔΛ
Δημοτικό Ισθμίων → ΔΙΣ
ο
3 Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου → 3ΔΛ
Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου →ΕΚΑ
ο
1 Δημοτικό Σχολείο Αγ. Θεοδώρων → 1ΔΑΘ Homo Educandus Αγωγή → HEA
2ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Θεοδώρων → 2ΔΑΘ Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο → ΑΚΕ
4. Πώς τα παιδιά/γονείς και τα σχολεία συλλέγουν πόντους;
Η συγκέντρωση των πόντων πραγματοποιείται από ειδικό ενημερωτικό υλικό, εκτελώντας
αποστολές, λύνοντας κουίζ, παρακολουθώντας μικρής διάρκειας βίντεο και διαβάζοντας
άρθρα με χρηστικές πληροφορίες καθημερινότητας για την ανακύκλωση.
Όταν ένα μέλος της δημοτικής πλατφόρμας ολοκληρώνει μια αποστολή, οι πόντοι
επιβράβευσης αθροίζονται στο σχολείο που έχει δηλώσει.
5. Πώς επιβραβεύεται η σχολική κοινότητα;
Ο Δήμος στο τέλος της δράσης θα επιβραβεύσει με τιμητικό βραβείο όλα τα σχολεία που
μέσω παιδιών/γονέων έλαβαν μέρος στην δράση, ενώ το 1ο σε άθροισμα πόντων σχολείο
θα λάβει ένα ωφέλιμο και χρηστικό δώρο για την σχολική μονάδα. Η πορεία των σχολείων
θα καταγράφεται στην ειδική σελίδα followgreen.gr/loutraki/contest.

Τι είναι το δημοτικό πρόγραμμα www.followgreen.gr/loutraki:
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιβράβευσης της ανακύκλωσης, στο οποίο μπορούν να
συμμετέχουν εντελώς δωρεάν όλοι οι δημότες και να:
• κερδίζουν πόντους επιβράβευσης μέσω online εκπαιδευτικών δράσεων για την
ανακύκλωση και μέσω καταχώρησης της ανακύκλωσης που κάνουν στον Δήμο τους.
• χρησιμοποιούν τους πόντους επιβράβευσης για να λαμβάνουν ειδικές προσφορές και
εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες των τοπικών επιχειρήσεων ή να δωρίζουν στα
σχολεία στο πλαίσιο μαθητικών δράσεων ανακύκλωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Followgreen του Δήμου
Λουτρακίου -Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων στο email: schools@followgreen.gr.

