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*Σκεψη για τροφη*Πανελληνιος Διαγωνισμος στην
Α/Θμια και Β/Θμια εκπαιδευση
  

  

Προκήρυξη 
Πρόσκληση συμμετοχής των σχολίων στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό με θέμα
«ΤΡΟΦΗ με ΣΚΕΨΗ»
O Όμιλος Σερρών για UNESCO συμμετέχει στην
*Δεκαετία Βιώσιμης ενέργειας για όλους 2014-2024* 
με τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό που έχει θέμα
«ΤΡΟΦΗ με ΣΚΕΨΗ»
# Τι ζητάμε από τους συμμετέχοντες.
Οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν σ ένα blog σε τι τους επηρέασε το επισυναπτόμενο
Project.
# Τι στοχεύει η πρόσκληση
Ο άνθρωπος παρ όλο που παράγει τροφή για να σωθεί όλη η ανθρωπότητα από την πείνα,
καταναλώνει μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Δεν έλυσε όμως αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα.
Ταυτόχρονα με την σπατάλη των φυτοφαρμάκων καταστρέφει και την γη ερημοποιώντας
την.
# Επιλογή
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Η επιλογή θα έχει κριτήριο κατά πόσο μια τάξη προώθησε το θέμα αλλά και δούλεψε στην
τάξη, στο σχολείο, στην περιοχή της, στην Ελλάδα, στον κόσμο για την ενημέρωση των
κοινωνιών. Ο πλούτος των εργασιών σε εκθέσεις,YOUTUBE,ζωγραφική ,κόμικς,
παρουσίαση θεμάτων από το διαδίκτυο, κτλ
? Η προώθηση της εργασίας της τάξης, μέσω μηνυμάτων, φωτογραφιών, στα κοινωνικά
δίκτυα ?Facebook,Twitter,των δράσεων που πραγματοποιούν θα είναι αποδεκτά και θα
πριμοδοτηθούν στην επιλογή.
# Πως θα δοθούν τα Βραβεία
# Στα Δημοτικά ?Γυμνάσια -Λύκεια
1η και 2η θέση από ένα βραβείο στην τάξη που συμμετέχει.
# Τελευταία ημέρα αποστολής την 5η Μαΐου 2015
# Αποτελέσματα 20 Μαΐου 2015
# Τι είναι τα βραβεία
# 1ο βραβείο μία φωτογραφική μηχανή
2ο # ένα usb
# Ο συντονιστής εκπαιδευτικός θα παραλάβει ένα δίπλωμα συμμετοχής προσωπικό.
# Αποστολή δώρων Mία βδομάδα μετά την αναγγελία στο www.serresforunesco.org 
# Ο Όμιλος Σερρών για UNESCO θα ενημερώσει τους βραβευθέντες μέσω των e-mail που θα
έχουν στείλει με το blog που δημιούργησαν
# Φόρμα αποστολής ΜΟΝΟ στο  serres.for.unesco@gmail.com
n Φόρμα αποστολής
Σχολείο
Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός
Ταχ Διεύθυνση
Τάξη
e- mail
BLOG π.χ http://2013iyfwc.blogspot.gr

  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τον διαγωνισμό
http://trofimeskepsi.blogspot.gr/
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