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Πικέρµι, 5 ∆εκεµβρίου 2011 

 

∆ιαγωνισµούς ζωγραφικής, φωτογραφίας, έκθεσης ιδεών-κατασκευών, 

περιβαλλοντικές δραστηριότητες και διαδικτυακά παιχνίδια για µαθητές 

δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου µε θέµα την ενέργεια και το περιβάλλον 

διοργανώνει το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης 

Ενέργειας-ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του έργου “10ACTION” (∆ράσεις για την 

αλλαγή της ενεργειακής συµπεριφοράς των Ευρωπαίων πολιτών-πρόγραµµα 

Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη). Στόχος του έργου, που συντονίζει το 

πολυτεχνείο της Μαδρίτης (UPM), και συµµετέχουν οργανισµοί από 5 

Ευρωπαϊκές χώρες, είναι η ευαισθητοποίηση των µαθητών, των εκπαιδευτικών 

και έµµεσα των οικογενειών τους για τα ενεργειακά - περιβαλλοντικά 

ζητήµατα και η βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς τους. 

Στο διαγωνισµό ζωγραφικής «Ηλιακή Ενέργεια» θα συµµετάσχουν 

µαθητές δηµοτικών σχολείων από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, 

την Γερµανία και την Αυστρία. Στα τρία καλύτερα έργα από κάθε χώρα θα 

δοθούν χρηµατικά βραβεία, ενώ τα καλύτερα έργα των Ελλήνων µαθητών θα 

παρουσιαστούν σε έκθεση έργων ζωγραφικής. Ο τελικός νικητής του 

ευρωπαϊκού διαγωνισµού θα ταξιδέψει στη Μαδρίτη µε τον κηδεµόνα του. 

Ειδικά για  παιδιά του δηµοτικού σχεδιάσθηκε και το διαδικτυακό παιχνίδι 

«Μειώστε την εκποµπή CO2», που θα τους δώσει τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν γνώσεις σε θέµατα όπως η προστασία του κλίµατος, η 

εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια και θα τους παρουσιάσει ένα πιο 

οικολογικό τρόπο ζωής, µε διασκεδαστικό τρόπο. 

Με την περιβαλλοντική δραστηριότητα Ανοιχτός ∆ιάλογος “Ενέργεια και 

Αρχιτεκτονική” οι καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θα 



 

ενηµερώσουν τους µαθητές για τα ενεργειακά-περιβαλλοντικά θέµατα, ώστε 

να βελτιώσουν την ενεργειακή συµπεριφορά τους. Στο πλαίσιο της 

δραστηριότητας αυτής το ΚΑΠΕ διοργανώνει διαγωνισµό έκθεσης ιδεών-

κατασκευών µε θέµα την ενσωµάτωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

στην καθηµερινότητα µας για ένα αειφόρο µέλλον. Τα έργα θα έχουν µορφή 

κείµένου, µακέτας, κολάζ, σχεδίων, ταινιών µικρού µήκους, κτλ. και τα τρία 

καλύτερα θα λάβουν χρηµατικά βραβεία. 

“Εστιάστε στην Ενέργεια” είναι ο τίτλος του διαγωνισµού φωτογραφίας του 

έργου “10ACTION” για µαθητές γυµνασίου και λυκείου, µε θέµα τις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Οι φωτογραφίες των µαθητών θα 

παρουσιαστούν σε µια διεθνή έκθεση στη Μαδρίτη και θα υπάρξουν χρηµατικά 

βραβεία για τα τρία καλύτερα έργα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Ο τελικός νικητής του ευρωπαϊκού διαγωνισµού, µε τον κηδεµόνα 

του θα παρευρεθεί στην τελετή βράβευσης στη Μαδρίτη. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους διαγωνισµούς οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κ. Γ. Σταθόπουλο, τηλ 

210 6603380 e-mail: gstatho@cres.gr, στο δικτυακό τόπο του ΚΑΠΕ 

www.cres.gr ή στις ιστοσελίδες http://10action-children.sdeurope.org για τις 

δραστηριότητες Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και http://10action-

teenagers.sdeurope.org  για τις δραστηριότητες ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. 
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