Universal Project Europalso “Save the Oceans”

Θέμα:

Σε συνεργασία με:
Βezos Family Foundation και
Educational and Training Consultants (ETC)
Λ. Κουρή, Σ. Αντωνάρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O Πρόεδρος Γεώργιος Ζηκόπουλος και το Διοικητικό Συμβούλιο
του Πανελληνίου Συνδέσμου Καθηγητών Ιδιοκτητών
Κέντρων Ξένων Γλωσσών
σας προσκαλούν να συμμετέχετε στην μεγάλη περιβαλλοντική εκστρατεία του Συνδέσμου μας

Universal Project Europalso
“Save the Oceans”
για την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας
πάνω στην αποκατάσταση, διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών
συμμετέχουμε επιπλέον στη δράση της
μη κυβερνητικής οργάνωσης Students Rebuild:
«2019: the Ocean Challenge. Ocean Conservation»
Πατήστε εδώ για να δείτε σχετικό video
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
europalso@europalso.gr, 210-3830752, 801-2227777

Τρόποι συμμετοχής των ΚΞΓ











συμμετοχή σε δράσεις ανακύκλωσης στο Δήμο σας.
 εκπαιδευτικά προγράμματα / παιχνίδια σε info-kiosk.
 εξόρμηση σε κοντινές παραλίες για συλλογή σκουπιδιών για ανακύκλωση
(Clean up Day).
συμμετοχή στην εκδήλωση Europalso του Δήμου σας
 Ομιλίες - παρουσιάσεις από εγνωσμένου κύρους περιβαλλοντολόγους.
 Θεατρικές παραστάσεις.
Save the Oceans with CLIL Methodology
 υποδειγματικά μαθήματα.
 υλικό, ανά δύο τάξεις (Α+Β, C+D, E+LOWER, PROFICIENCY).
Ασκήσεις μουσικοκινητικής και θεατρικό παιχνίδι (με την καθοδήγηση μελών
της επιτροπής δημιουργικότητας – Second Generation).
 Περιλαμβάνει: διήγηση παραμυθιού, roleplaying, ειδικές χορογραφίες.
Επισκέψεις ευαισθητοποίησης σε ενυδρεία, θαλάσσια ερευνητικά κέντρα.
Save the ocean project: καθοδηγούμενα project-παρουσιάσεις που θα ετοιμάζουν οι
μαθητές διαφορετικών τάξεων από διαφορετικά ΚΞΓ. Η κάθε τάξη παρουσιάζει το
δικό της project, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Europalso, και ακολουθεί
ζωντανός διάλογος και ερωτήσεις με την αντίστοιχη τάξη άλλου ΚΞΓ.







Κατασκευές με θέμα τη χλωρίδα και πανίδα των ωκεανών που θα μπορούν να
φτιάξουν γρήγορα και εύκολα οι μαθητές στην τάξη.
«Η γενιά σου θα σώσει τον Κόσμο» project.
 οι μαθητές παίρνουν συνέντευξη από μεγαλύτερους, όπως γονείς και
συγγενείς, σχετικά με το θέμα.
 Αφορμή για ασκήσεις reading, speaking, listening και critical analysis
(κριτική σκέψη) στην τάξη.
Παραγωγή βίντεο ευαισθητοποίησης με βιντεοσκόπιση δράσεων από τους ίδιους
τους μαθητές.
Προβολή / παρακολούθηση ταινίας η/και ντοκιμαντέρ.

Μέσα Προβολής
Για την καλύτερη προβολή και διαφήμιση του ΚΞΓ σας μέσω της συμμετοχής στο
Universal Project Europalso “Save the Oceans”, ο Σύνδεσμός:
 Αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμους,
Περιφέρειες) για διοργάνωση εκδηλώσεων – παρουσιάσεων.
 Αναπτύσσει συνεργασίες με περιβαλλοντικούς οργανισμούς.
 Προβαίνει σε ειδικά εκδοτικά εγχειρήματα (όπως projects μαθητών που θα
συγκεντρωθούν σε ένα έντυπο για να μοιράζονται στα δημοτικά σχολεία).
 Παρέχει προωθητικό υλικό (banner, αφίσες, leaflet, προσκλήσεις με το όνομα
του ιδιοκτήτη).
 Επιβραβεύει τους ιδιοκτήτες ΚΞΓ με χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής και
ανάρτηση της επωνυμίας τους στο site μας.
 Επιβραβεύει τους μαθητές των ΚΞΓ με χορήγηση βεβαιώσεων συμμετοχής.
 Συμπεριλαμβάνει αφιερώματα στα περιοδικά και έντυπα του (όπως το Parents
Europalso Magazine)
 Προβαίνει σε μεγάλη διαδικτυακή καμπάνια (μέσω internet και social media).

