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                                        Ολοκληρώθηκε με επιτυχία  

                       η εκδήλωση παρουσίασης  του Planetbook  
                      σε μαθητές Γυμνασίων Ναυπάκτου  & Αντιρρίου 
 

                                 

   Με επιτυχία υλοποιήθηκε στις 18 Υεβρουαρίου στο Παπαχαραλάμπειο κλειστό Γήπεδο μπάσκετ της 

Ναυπάκτου,   εκδήλωση για τους μαθητές των περιβαλλοντικών ομάδων των τεσσάρων γυμνασίων Ναυπάκτου 

και Αντιρρίου με τίτλο « Σο κλίμα είναι στο χέρι σου ».  Σην εκδήλωση σχεδίασε και διοργάνωσε η  Μη 

Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Πράσινο + Μπλε, συνεχίζοντας την προσπάθεια 

ευαισθητοποίησης των μαθητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα οικολογίας, σε συνεργασία με τη 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αιτωλοακαρνανίας.   

  το πλαίσιο της εκδήλωσης, προβλήθηκε  η κινηματογραφική ταινία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος της Walt 

Disney «Wall–e», και στη συνέχεια, η ομάδα του Κ.Ε.Α.Ν. (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων)  

παρουσίασε το πρώτο περιβαλλοντικό επιτραπέζιο παιχνίδι Planetbook. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 

παίξουν πάνω στο επιδαπέδιο Planetbook των 36 τ.μ.  

  Σο Planetbook δημιουργήθηκε από το Κ.Ε.Α.Ν., με τη στήριξη της Vodafone, και τη συμμετοχή των 

περιβαλλοντικών οργανώσεων Greenpeace, WWF, ΑΡΦΕΛΩΝ, Μεσόγειος SOS, ΠΑΝΔΟΙΚΟ, Ορνιθολογική και 

Ευρωπαϊκή Έκφραση. Η συμμετοχή της Vodafone στη δημιουργία του Planetbook υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

πολυδιάστατου προγράμματος Εταιρικής Τπευθυνότητας που εφαρμόζει, με κύριους άξονες την περιβαλλοντική 

διαχείριση και την ανάπτυξη και επιμόρφωση των παιδιών. 

  Σο παιχνίδι είναι φτιαγμένο από ανακυκλώσιμα υλικά και τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που 

αφορούν το περιβάλλον. Η φιλοσοφία του παιχνιδιού αφορά στην προώθηση και την ενίσχυση της συμμετοχής 

των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και εκστρατείες, καθώς και τη συμμετοχή τους σε οργανώσεις της Κοινωνίας 

των Πολιτών για περιβαλλοντικούς σκοπούς. 

  Η συμμετοχή των μαθητών στην εκδήλωση ήταν ενθουσιώδης,  αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά, ότι οι νέοι 

μπορούν να είναι πρωτοπόροι σε δράσεις που αφορούν το περιβάλλον.   

  Ο υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Δνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού 

Αιτωλοακαρνανίας κος Παύλος Καλογεράς, αναφέρθηκε στη σημασία ευαισθητοποίησης των μαθητών σε 

περιβαλλοντικά θέματα και στην ανάγκη υλοποίησης αντίστοιχων εκδηλώσεων. Ο υπεύθυνος συντονισμού 

δράσεων της ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε  κος Σάσος Ξύδης, ευχαρίστησε μαθητές και εκπαιδευτικούς, για την 

ενθουσιώδη συμμετοχή τους και δεσμεύτηκε για περισσότερες δράσεις. 

   Σο Planetbook απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο και σε μεγάλους και έχει στόχο να εκπαιδεύσει και να 

καλλιεργήσει την ευαισθησία όλων μας σε περιβαλλοντικά θέματα συνδυάζοντας με δημιουργικό τρόπο την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση με την ψυχαγωγία.  

  το τέλος της εκδήλωσης, μοιράστηκαν επιτραπέζια παιχνίδια Planetbook  σε κάθε σχολείο. 

  Νικητής στην εκδήλωση ανακηρύχτηκε το περιβάλλον. 

 

           ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ :                                                                                                       

                                                           
   

                                                                                Ευγενική χορηγία :  

 

 

 

#  Ευχαριστούμε θερμά την Επιτροπή Διοίκησης Εθνικού Σταδίου Ναυπάκτου  για την άμεση και θετική ανταπόκρισή της,                                        

στη  διάθεση  του κλειστού γηπέδου μπάσκετ,  για την υλοποίηση της εκδήλωσης. 


