
 

Αθήνα, Iανουάριος 2020 

Αγαπητοί φίλοι, 

Αφού σας ευχηθούμε για το νέο σχολικό έτος μια ευχάριστη και δημιουργική χρονιά, θα 
θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η αξιολόγηση του προγράμματος που υλοποιήσατε κατά το 
σχολικό έτος 2018-19 και μας αποστείλατε, έχει ολοκληρωθεί. 

Αρχικά, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στο Διεθνές Δίκτυο 
«Οικολογικά Σχολεία», ελπίζοντας να αποτέλεσε για εσάς μια ευχάριστη και χρήσιμη εμπειρία 
που θα επιθυμούσατε να συνεχιστεί και στο μέλλον. 

Όσον αφορά στην εργασία σας, παραθέτουμε παρακάτω την άποψη της συντονιστικής 
επιτροπής που την αξιολόγησε: 

Η ολιστική προσέγγιση που εφάρμοσε το σχολείο σας στο θέμα της κλιματικής αλλαγής 
επιβεβαιώνει τον τίτλο σας ως "Οικολογικό Σχολείο". Εξαιρετικές πρωτοβουλίες η 
διάδραση με άλλα σχολεία και η δημιουργία ταινιών αλλά και η δημιουργία και 
διάχυση του οικοκώδικα. Τέλος, η ενδελεχής σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα 
σύμφωνα με το επίπεδο των μαθητών ικανοποίησε με τον καλύτερο τρόπο τη 
στοχοθεσία του προγράμματος. Σας συγχαίρουμε και σας προτρέπουμε να συνεχίσετε 
τη εδραίωση της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς στο σχολείο σας! 
 

Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι το Δίκτυο «Οικολογικά 
Σχολεία» θα είναι δίπλα σας, υποστηρίζοντας τις προσπάθειές σας να ευαισθητοποιήσετε 
τους μαθητές/τριές σας σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον και να συμβάλλετε με τον 
τρόπο σας στη διαμόρφωση συνειδητών και υπεύθυνων μελλοντικών πολιτών.  

 

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου, 

                                                               
 

 

Χριστίνα Θεοδωρίκα                                               Θεοδώρα Πολυζωίδου 

 
Υπεύθυνες Συντονισμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) 

 

 
Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου:  

1. Πρόεδρος: Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Π.Ε Δ/νσης Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, 2. Αντιπρόεδρος: 
Σταμάτης Σκαμπαρδώνης, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, 3. Γραμματέας:  
Αντιόπη Φραντζή Διευθύντρια 70ου Δ.Σ. Αθηνών, 4. Ταμίας:  Βαρβάρα Βορύλλα, Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης 
Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, 5. Μέλος: Εκπρόσωπος ΥΠΑΙΘ., 6 .Μέλος: Κώστας Καρτάλης, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Περιβάλλοντος, 7. Μέλος: Μαρία Δημοπούλου, 
Υπεύθυνη Π.Ε Δ/νσης Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, 8. Μέλος: Αντώνης Ντάνης, Υπεύθυνος ΚΠΕ 
Μουζακίου, 9. Μέλος: Μαριάνθη Γιαννακοπούλου, Εκπαιδευτικός, Δημοτικό Κολλέγιο Αθηνών 


