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FOLLOWGREENACTION   3
Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης

www.followgreen.gr/  pallini

Ο  Δήμος  Παλλήνης  στο  πλαίσιο  του  Ευρωπαϊκού  προγράμματοςFoodSHIFT2030
(FoodSystemHubsInnovatingtowardsFastTransitionby 2030)και  με  φορέα  υλοποίησης  την
Κοινωφελή  Επιχείρηση  Αθλητισμού  Πολιτισμού  Περιβάλλοντος  Δήμου  Παλλήνης  απευθύνει
ανοιχτό  κάλεσμα στα Γυμνάσια και  Λύκεια  του Δήμου Παλλήνης  για συμμετοχή  στην  δράση
“FOLLOW GREEN ACTION 3” με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών καθώς
και των πολιτών του Δήμου για την διαδικασία της πρόληψης – μείωσης σπατάλης τροφίμων και
τα ευεργετικά για το Περιβάλλον αποτελέσματά της.

Η δράση “Followgreen Action” εξελίσσεται με μεγάλη επιτυχία, από την άνοιξη του 2017, όπου
μαθητές  δημιούργησαν  ζωγραφικά  έργα  σε  μεταλλικούς  κάδους  απορριμμάτων  και
τοποθετήθηκαν  σε  κεντρικά σημεία  του Δήμου.  Στη  συνέχεια,  στο  πλαίσιο  του  “Followgreen
Action  2”  οι  μαθητές  των  Γυμνασίων  φιλοτέχνησαν  30  εικονογραφημένες  αφηγήσεις/
comicstrips,  ενώ  οι  μαθητές  των  Λυκείων  δημιούργησαν  4  βίντεο  -  animation,  με  θέμα  «Τι
ανακυκλώνω στον Μπλε κάδο». Η διαδικασία περιλάμβανε  εικαστικά εργαστήρια κατά τα οποία
οι μαθητές ενημερώθηκαν για την διαδικασία της ανακύκλωσης και ανάπτυξαν καλλιτεχνικά έργα
με  την  καθοδήγηση  νέων  εικαστικών  καλλιτεχνών,  αποφοίτων  της  Ανώτατης  Σχολής  Καλών
Τεχνών.

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, πρόκειται να υλοποιηθεί το “ Followgreen Action3”, από τον
Δεκέμβριο  2019  έως τον  Απρίλιο  2020,  και  θα περιλαμβάνει  δύο  Μαθητικούς  Διαγωνισμούς
Πρωτότυπης Δημιουργίας και Περιβαλλοντικού Μηνύματος, για τους μαθητές των Γυμνασίων και
των Λυκείων. Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν εργαστήρια όπου οι μαθητές θα ενημερωθούν
για την διαδικασία της πρόληψης – μείωσης σπατάλης τροφίμων και θα δημιουργήσουν βίντεο/
animation, μικρής διάρκειας (έως  45 sec) τα οποία στην συνέχεια θα αναρτηθούν στην ψηφιακή
πλατφόρμα followgreen.
Οι διαγωνισμοί γίνονται σε συνεργασία με  τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ.
Αττικής.
Τα  έργα  των  μαθητών  θα  παρουσιαστούν  τόσο  μέσω του  διαδικτύου  (ιστοσελίδες  και  μέσα
κοινωνικής  δικτύωσης)  όσο  και  σε  δημόσιο  χώρο  του  Δήμου  (με  υπαίθριες  προβολές)  και
δύνανται να αποτελέσουν μια μαθητική καμπάνια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Το κοινό θα επιλέξει τα καλύτερα έργα των μαθητικών ομάδων των Γυμνασίων και των Λυκείων
μέσω  της  διαδικτυακής  πλατφόρμας  Followgreen,  τα  οποία  και  θα  βραβευτούν  στο  πλαίσιο
ανοιχτής εκδήλωσης την Κυριακή 17 Μαΐου 2020.

 Το  κάθε  σχολείο  δύναται  να  συστήσει  μια  ομάδα  εργασίας  με  μέγιστο  αριθμό
συμμετεχόντων 20 μαθητές. Η ομάδα εργασίας του κάθε σχολείου μπορεί να αποτελείται
από μαθητές όλων των τάξεων ή μαθητές μιας και μόνο τάξης. 
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 Οι  μαθητές  της  κάθε  σχολικής  ομάδας  θα  χωριστούν  σε  υποομάδες,  οι  οποίες  θα
αναπτύξουν το έργο τους με την επιμέλεια των συνεργαζόμενων Εικαστικών Καλλιτεχνών. 

 Ύστερα  από  την  σύσταση  των  ομάδων  εργασίας  θα  προγραμματιστούν  συναντήσεις/
εργαστήρια στο χώρο του κάθε σχολείου σε συνεργασία με εικαστικούς καλλιτέχνες.

 Για  την  προετοιμασία  και  την  ανάπτυξη  των  έργων θα πραγματοποιηθούν  έξι  ωριαία
εικαστικά εργαστήρια σε κάθε σχολείο. 

 Το έργο κάθε ομάδας θα συνοδεύεται από μια έκθεση ιδεών (έως 150 λέξεις) σχετικά με
το περιβαλλοντικό μήνυμα που πρεσβεύει και στοχεύει να μεταφέρει στο κοινό.

 Οι  μαθητές  καλούνται  να  παράγουν  τα  έργα  τους  με  εξοπλισμό  που  ήδη  διαθέτουν
(ψηφιακές μηχανές, smartphonesκλπ) και με την τεχνική υποστήριξη των συνεργαζόμενων
καλλιτεχνών.

Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής έως 18 Δεκεμβρίου  2019
 σε  ηλεκτρονική  μορφή  στο  info  @  kedp  .  grμε  την  επισήμανση  “Διαγωνισμός

FollowgreenAction3”
 σε  έντυπη  μορφή  στο  Πολιτιστικό  Κέντρο  Γέρακα  -  Κεντρικά  Γραφεία  Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.,

Κλειτάρχου& Αριστείδου, Γέρακας - Αθήνα, Τ.Κ. 153 44, 

Πληροφορίες:
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π Τηλέφωνο: 210 6619937, Fax: 210 6619938, 
Ώρες γραμματείας: 09:00 – 17:00
Καλλιόπη Ζινέλη, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Πολιτικής 6974020778

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι  σχολικές ομάδες που ολοκλήρωσαν τα έργα
τους όπως ορίζουν οι οδηγίες των διοργανωτών. 
Τα  υποβληθέντα  έργα  δεν  επιστρέφονται  και  οι  διοργανωτές  διατηρούν  το  δικαίωμα  να  τα
αξιοποιήσουν σε ενδεχόμενες πρόσθετες / μελλοντικές ενέργειες.

Χρονοδιάγραμμα Δράσεων
 Δηλώσεις  συμμετοχής και  διαθέσιμων  ημερών  και  ωρών  για  την  υλοποίηση  των

καλλιτεχνικών εργαστηρίων.
Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 έως 18  Δεκεμβρίου  2019

 6 Καλλιτεχνικά Εργαστήρια ανά σχολείο μέσα στις παρακάτω εβδομάδες (μια συνάντηση
ανά εβδομάδα ανά σχολείο) για την εννοιολογική ανάπτυξη του θέματος, την πρακτική
ανάπτυξη των έργων και των συνοδευτικών εκθέσεων ιδεών.
Δευτέρα 20 Ιανουαρίου - Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020
Δευτέρα 27 Ιανουαρίου - Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου- Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου  2020
Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου- Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου  2020
Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου- Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου  2020
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου- Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου  2020

 Κοινοποίηση των  ολοκληρωμένων  έργων  σποτ  βίντεο  και  animation και  των
συνοδευτικών Εκθέσεων Ιδεών στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παλλήνης. 
Έως Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

 Τεχνική  επεξεργασία  και  καταχώρηση των  έργων  στην  ιστοσελίδα  της  πλατφόρμας
Followgreen προς διαγωνισμό.
Δευτέρα 16 Μαρτίου – Παρασκευή  20 Μαρτίου 2020

 Ανοιχτός διαγωνισμός μέσω της ιστοσελίδας της πλατφόρμας Followgreen.
Δευτέρα 23 Μαρτίου – Δευτέρα 6 Απριλίου2020

 Ανοιχτή εκδήλωση βράβευσης των καλύτερων έργων Κυριακή 17Μαΐου  2020
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