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Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ
Προστατεύουμε το περιβάλλον, στηρίζουμε το σχολείο μας

Ξεκίνησε ο Σχολικός Μαραθώνιος Ανακύκλωσης 2017-2018 για όλα τα δημόσια Δημοτικά Σχολεία του
Δήμου Παλλήνης (16 συνολικά), ενώ θα ακολουθήσει και για όλα τα δημόσια Νηπιαγωγεία του Δήμου,
με στόχο την ευαισθητοποίηση και επιβράβευση της Σχολικής Κοινότητας σε θέματα ανακύκλωσης.
Ο Σχολικός Μαραθώνιος υλοποιείται από τον Δήμο Παλλήνης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Π/θμιας
Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής.
Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί ανακυκλώνουμε σε ειδικούς
κάδους που τοποθετήθηκαν στα σχολεία μας:







Χαρτί (βιβλία, περιοδικά, τετράδια, εφημερίδες)
Αλουμίνιο (μόνο κουτάκια από αναψυκτικά)
Πλαστικό (μπουκάλια από αναψυκτικά & καπάκια)
Μπαταρίες
Τηγανέλαιο τοποθετημένο σε πλαστικό μπουκάλι 1-1,5 lt.
Μικρές ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές (από τις 15 Νοέμβρη)

Όταν γεμίσουν οι κάδοι, τα υλικά ζυγίζονται από τους ανακυκλωτές και
το σχολείο λαμβάνει πόντους επιβράβευσης ανά κιλό ανά υλικό.
Στο τέλος επιβραβεύονται όλα τα σχολεία που συμμετέχουν, σε ειδική
εκδήλωση.
Στην ειδική ενότητα «ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», της δημοτικής πλατφόρμας, μπορούμε να δωρίσουμε
πόντους επιβράβευσης στα σχολεία της επιλογής μας και να παρακολουθούμε τις επιδόσεις όλων των
σχολείων.
Την υλοποίηση του προγράμματος υποστηρίζουν η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης και Αξιοποίησης
(ΕΕΑΑ) Α.Ε., η ΑΦΗΣ Α.Ε., η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., η FREE RECYCLE, η MARI RECYCLING A.E. και η
Oil4Life στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας followgreen.
Σας καλούμε όλους, και ιδιαίτερα τους γονείς, να στηρίξουμε ενεργά τον Σχολικό Μαραθώνιο
Ανακύκλωσης:
 ξεκινάμε από το σπίτι και διαχωρίζουμε τα υλικά τα οποία φέρνουν τα παιδιά στο σχολεία για
ανακύκλωση.
 Επισκεπτόμαστε μαζί με τα παιδιά μας η και μόνοι μας τη δημοτική πλατφόρμα ανακύκλωσης
www.followgreen.gr/pallini και δωρίζουμε πόντους επιβράβευσης στα σχολεία
Ας μπούμε όλοι στο παιχνίδι ΣΗΜΕΡΑ!
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