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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στο Καραπάντσειο
Πολιτιστικό Κέντρου Αμπελοκήπων η εκδήλωση βράβευσης των δημοτικών σχολείων (13 σε
αριθμό) του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για τη συμμετοχή τους στον Σχολικό Διαγωνισμό
«Πάμε Ανακύκλωση».
Ο Σχολικός Διαγωνισμός υλοποιήθηκε από τον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, υπό την αιγίδα
της Διεύθυνσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον ΦοΔΣΑ
Κεντρικής Μακεδονίας, την ΕΕΑΑ, το πρόγραμμα ανακύκλωσης αλουμινίου «Κάθε Κουτί Μετράει»
και την ΑΦΗΣ Α.Ε, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας followgreen.
Οι 2.548 μαθητές και 105 εκπαιδευτικοί κάθε φορά που ανακύκλωναν στη σχολική τους μονάδα
(χαρτί, αλουμίνιο, μπαταρίες), κέρδιζαν πόντους για να αναδείξουν το σχολείο τους πρώτο και να
γίνουν παράδειγμα περιβαλλοντικής συνείδησης. Σε διάστημα 5 μηνών συλλέχθηκαν 3.019 κιλά
χαρτί, 56 κιλά αλουμίνιο και 30 κιλά μπαταρίες.
Οι γονείς από την πλευρά τους στήριξαν μέσω της σελίδας ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ την προσπάθεια
των παιδιών δωρίζοντας πόντους επιβράβευσης που είχαν συλλέξει μέσω της πλατφόρμας του
Followgreen.
Όλοι οι συμμετέχοντες επιβραβεύθηκαν με επαίνους και δώρα συμμετοχής για τις σχολικές τους
μονάδες.
Στην εκδήλωση τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της ανακύκλωσης
συμμετέχοντας βιωματικά:
• στην εκπαιδευτική ψυχαγωγική δράση «Λούνα Παρκ» της Ανακύκλωσης
• στις δράσεις του προγράμματος ανακύκλωσης αλουμινίου «Κάθε Κουτί Μετράει»
• στα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά παιχνίδια Followgreen
Στην εκδήλωση βράβευσης συμμετείχαν τα εξής σχολεία του Δήμου μας, τα οποία βραβεύτηκαν
ανάλογα με τους πόντους ανακύκλωσης που συνέλεξαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος:
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΟΝΤΟΙ ΑΝΑ
ΜΑΘΗΤΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΝΤΩΝ

1

3ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο
Μενεμένης

124,47

18795

2

1ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης

124,45

18543

3

4ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων
- Παύλος Μελάς

66,21

15957

4

13ο Δημοτικό Αμπελοκήπων Γιώργος Σεφέρης

44,91

11991

5

3ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων
- Κοσμάς Αιτωλός

40

10041

6

6ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης

34,42

4578

7

8ο Δημοτικό Αμπελοκήπων Γεώργιος Σκεπάρνης

27,46

6288

8

5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων

27,34

6836

9

2ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων
+ 12o Δημοτικό

26,2

7099

10

7ο Δημοτικό Αμπελοκήπων

19,53

4140

11

1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων

15,45

3230

12

5ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο
Μενεμένης

1,5

278

Στην εκδήλωση, εκτός από το Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Κυρίζογλου, βραβεία έδωσαν
στα σχολεία ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βασίλειος Μανωλόπουλος, οι Εντεταλμένοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι Παιδείας κκ Ηλίας Γρούγιος και Κοσμάς Γυμνόπουλος καθώς και ο Πρόεδρος
του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μιχάλης Γεράνης.
Στην ομιλία του ο Δήμαρχος τόνισε τα εξής:
Σας καλωσορίζω στην σημερινή εκδήλωση για τη βράβευση των σχολείων μας στο πλαίσιο στο
πλαίσιο του Σχολικού Διαγωνισμού «Πάμε Ανακύκλωση».
Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με σαφή κατεύθυνση και ενδιαφέρον προς τα περιβαλλοντικά
ζητήματα, έλαβε την πρωτοβουλία να υλοποιήσει μια πλατφόρμα για την ανακύκλωση, την
ευαισθητοποίηση και την επιβράβευση των πολιτών, το Followgreen. Η διαδικτυακή πλατφόρμα
στοχεύει στη χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, αλλά και στη βελτιστοποίηση της
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λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος ανακύκλωσης στο
πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου
Διαχείρισης Απορριμμάτων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την τοπική οικονομία.
Το Followgreen παίζει καταλυτικό ρόλο στην αύξηση της ανακύκλωσης με την ενεργό συμμετοχή
πολιτών, σχολείων και τοπικών επιχειρήσεων.
Κάθε χρήστης της πλατφόρμας, έρχεται σε επαφή με ένα μοναδικό και πρωτότυπο εκπαιδευτικό
υλικό πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα, υπό τη μορφή άρθρων, βίντεο ή κουίζ σε ένα εύχρηστο και
ευχάριστο περιβάλλον, ενώ παράλληλα κερδίζει πόντους επιβράβευσης.
Οι πόντοι επιβράβευσης που προανέφερα, εξαργυρώνονται με δύο τρόπους:
1. Ο πρώτος είναι για την απόκτηση προσφορών και εκπτώσεων από τις τοπικές επιχειρήσεις
που συνεργάζονται με την πλατφόρμα του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.
2. Ο δεύτερος είναι η δωρεά τους στον Σχολικό διαγωνισμό ανακύκλωσης.
Ο Σχολικός Διαγωνισμός «Πάμε Ανακύκλωση» είναι μία πρωτοβουλία του Δήμου που
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, την ΕΕΑΑ, την ΑΦΗΣ Α.Ε.,
το πρόγραμμα ανακύκλωσης αλουμινίου «Κάθε Κουτί Μετράει».
Πιο συγκεκριμένα:
•
συμμετείχαν 13 Δημοτικά Σχολεία, 2.548 μαθητές και 105 εκπαιδευτικοί, με στόχο τη
συλλογή και ανακύκλωση 3 υλικών, το χαρτί, το αλουμίνιο και τις μπαταρίες.
•
σε διάστημα 5 μηνών συλλέχθηκαν 3.019 κιλά χαρτί, 56 κιλά αλουμίνιο και 30 κιλά
μπαταρίες.
Τα υλικά ζυγίζονταν από τον Δήμο και κάθε σχολείο συγκέντρωσε πόντους επιβράβευσης, οι οποίοι
ανάγονται ανά μαθητή για λόγους συγκρισιμότητας.
Τα τελικά αποτελέσματα- όπως αποτυπώνονται στη Δημοτική Πλατφόρμα Followgeeen - δείχνουν την
ευαισθητοποίηση των παιδιών, τη μεγάλη προσπάθεια των εκπαιδευτικών, αλλά και την
πολύτιμη βοήθεια των γονιών.
Ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης φιλοδοξεί πως η παρούσα πρωτοβουλία θα συνεχίσει να
συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και θα πετύχει το μεγάλο ζητούμενο, την ένταξη της
ανακύκλωσης στην καθημερινότητα όλων μας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συμμετείχαν στο καινοτόμο αυτό πρόγραμμα,
στηρίζουμε έμπρακτα τις ενέργειες του διαγωνισμού για τη μεγάλη τους περιβαλλοντική αξία και αυτός
είναι ο λόγος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για να επιβραβεύσουμε τα σχολεία μας.

Μunicipality of Ampelokipi - Menemeni
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23 Ampelokipi
Thessaloniki - Greece
Tel. : 2313 313600 Fax : 2310 729654
E-mail : info@ampelokipi-menemeni.gr

