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ΠΡΟΣ: Τις Σχολικές Μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Υπόψη: Κ.Κ. Δ/ντριας/ντού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Μονάδας

Αξιότιμοι Κ. Κ. Δ/ντρια /ντή και Εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας,
Απευθυνόμαστε σε σας με βαθειά εκτίμηση και σεβασμό στο ρόλο, την αποστολή και το έργο σας και
ζητάμε τη συμβολή σας στην προσπάθεια που καταβάλουμε ως ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, που λειτουργεί ως ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
εγκεκριμένος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και ως γονείς και πολίτες αυτής της
χώρας. Προσπάθεια που αποσκοπεί στο να αποτρέψουμε, έστω σταδιακά, μια μεγάλη καταστροφή που
προκαλεί στο περιβάλλον, με σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην Εθνική Οικονομία, η παράνομη
διαχείριση και ανεύθυνη απόρριψη των παλιών συσσωρευτών στο περιβάλλον, τις λίμνες, τα ποτάμια,
την θάλασσα και την ύπαιθρο. Τον πλανήτη γη που πρέπει να προστατευθεί για τη τροφική αλυσίδα, τη
δημόσια υγεία και την αειφορική σχέση της ανθρωπότητας με τη φύση.
Δανειζόμαστε λίγο από τον προσωπικό και εκπαιδευτικό σας χρόνο για να αναδείξουμε μια σοβαρή
περιβαλλοντική πτυχή που συνεχίζει να είναι αιμορρέουσα πληγή για τη χώρα μας, όπως λένε τα επίσημα
στοιχεία του κράτους.
Εκτιμώντας ότι μέρος του προβλήματος έχει την αφετηρία του και στην έλλειψη ενημέρωσης των
πολιτών, παρακαλούμε για την συμβολή σας προκειμένου να καταστήσουμε κοινωνούς στο πρόβλημα
τους νέους ανθρώπους, τους μαθητές και τις μαθήτριες σας, τους αυριανούς πολίτες μιας ευνομούμενης
και περιβαλλοντικά ευαίσθητης χώρας στους οποίους προσβλέπουμε και από τους οποίους βασίμως
αναμένουμε.
Στο παρόν σας επισυνάπτουμε ένα «γράμμα» Διαγωνισμός για κάθε μαθητή και κάθε μαθήτρια του
σχολείου σας που θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα μιλήσει στην καρδιά και το μυαλό τους, για μια
αυτονόητη στάση και συμπεριφορά που πρέπει να χαρακτηρίζει όλους μας.
Θα βρείτε επίσης μια «καλλίτεχνη» Αφίσα που αναδεικνύει το θέμα, δίνει τις κατάλληλες πληροφορίες
και προτρέπει τις συμπεριφορές μας προς το αυτονόητο κοινό καλό.
1

Θα σας είμαστε βαθειά υποχρεωμένοι αν αναδεικνύατε, με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό ή άλλο)
το «γράμμα» μας στους μαθητές σας και αναρτούσατε την αφίσα σε κάποιο πίνακα ανακοινώσεων του
σχολείου σας.
Αν επιπροσθέτως το θέμα αξιολογηθεί από σας ως ενδιαφέρον για να απασχολήσει κάποιο τμήμα της
σχολικής σας μονάδας, υπό μορφή μαθήματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, είμαστε στη διάθεσή σας
να σας δώσουμε όποια πρόσθετη υποστήριξη μας ζητηθεί, σε υλικό και πληροφορίες, δεδομένα κ.λπ.,
πολλά εκ των οποίων μπορείτε να βρείτε επισκεπτόμενοι το site μας www.re-battery.gr
Τέλος και προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα της κοινής μας προσπάθειας, θα
θέλαμε και σας προτείνουμε το «γράμμα» μας να αποτελέσει την ιδέα, το σπέρμα για την διοργάνωση
ενός διαγωνισμού ζωγραφικής των μαθητών/ τριών, στον οποίο θα λάβουν μέρος όλες οι σχολικές
μονάδες που θα ανταποκριθούν σ’ αυτή την ιδέα.
Η συμμετοχή των μαθητών μπορεί, κατ’ απόλυτη κρίση και επιλογή της σχολικής μονάδας, να είναι
ελεύθερη μεταξύ όλων των μαθητών του σχολείου σας ή μεταξύ των μαθητών που μετέχουν, λόγω
ταλέντου, σε εικαστικές πρωτοβουλίες του σχολείου σας ή τέλος μεταξύ των μαθητών/τριών που
προετοιμάζονται για την Αρχιτεκτονική, την σχολή Καλών Τεχνών κλπ.
Για την επιτυχή έκβαση αυτής της προσπάθειας και την επιβράβευσή της, θεσμοθετήσαμε ένα
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ ύψους 3.000,00€, το οποίο θα αποδώσουμε στη σχολική μονάδα από την οποία
προέρχεται ο μαθητής / μαθήτρια που θα λάβει το 1ο βραβείο αυτού του «ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ». Ο τρόπος και ο σκοπός διάθεσης του χρηματικού
ποσού ανήκει στη σχολική μονάδα και μπορεί να το χρησιμοποιήσει για την ενίσχυση της ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΚΔΡΟΜΗΣ ή για άλλες τρέχουσες ανάγκες του σχολείου π.χ. δαπάνες θέρμανσης.
Οι τεχνικές λεπτομέρειες διαχείρισης του διαγωνισμού π.χ. χρόνος, Ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης
Ζωγραφικών Έργων, οργάνωση έκθεσης κ.λπ. θα αποφασιστούν σε συνάρτηση με το μέγεθος
ανταπόκρισης και συμμετοχής των σχολικών μονάδων που θα μας γνωστοποιηθεί.
Αγαπητοί μας Εκπαιδευτικοί,
Προσδοκούμε στη συμμετοχή και συνεργασία σας. Στηριζόμαστε στο έργο και τη παράδοση του σχολείου
σας σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και είμαστε σίγουροι ότι η κοινή μας προσπάθεια θα
οδηγήσει στο να γίνουμε όλοι και κυρίως τα παιδιά, πιο ευαίσθητοι, περισσότερο συνειδητοποιημένοι
πολίτες.
Για την επιτυχία της κοινής μας προσπάθειας παρακαλούμε ενημερώστε μας με ένα απλό email για τη
δυνατότητα/διάθεση και επιθυμία σας να συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό, προκειμένου να
οργανώσουμε τα επόμενα βήματα που θα εξασφαλίσουν την επιτυχή και αντικειμενική έκβαση της
διαδικασίας που ξεκινάμε, παρά τις μικρές (οργανωτικές και οικονομικές) δυνάμεις του Συστήματός μας.
Με πολύ σεβασμό και βαθειά εκτίμηση,
Για την Re-Battery A.E.

Σοφία Χούμα
Διευθύνουσα Σύμβουλος
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Σημείωση: Η πρόθεση συμμετοχής της σχολικής μονάδας στο Διαγωνισμό θα πρέπει να μας έχει
γνωστοποιηθεί με email (info@re-battery.gr) έως τις 28/02/2016.
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