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Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

Ανατολικής Αττικής 

 

 

 

Χαλάνδρι, 28 Απριλίου 2015 

 

 

Αξιότιμε Κύριε Ζεργιώτη, 

Το ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, το εκπαιδευτικό τμήμα του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού QualityNet Foundation, 

δραστηριοποιείται από το 1997 στο χώρο του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με 

απώτερο στόχο την εκπαίδευση των υπεύθυνων πολιτών του αύριο, μέσα από την υιοθέτηση ορθών προτύπων 

συμπεριφοράς, σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και υγείας.  

 

Με εργαλεία μας την αγάπη για τα παιδιά, τη ζωντάνια και τη δημιουργικότητα στη μετάδοση της γνώσης και την 

πεποίθηση ότι μόνο μέσα από την εμπειρία η πράξη γίνεται καθημερινή συνήθεια, υλοποιούμε τα εκπαιδευτικά 

μας προγράμματα, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (Φ.14/712/184590/Δ1). 

 

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού Ιούνιος 2015 

Όπως θα έχετε ήδη ενημερωθεί με  το υπηρεσιακό έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & 

Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ. Φ.14/641/50512/Δ1), το BΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ σε συνεργασία με το Μορφωτικό 

Εξωραϊστικό Σύλλογο Καλετζίου ο «Κόκκινος Βράχος», θα πραγματοποιήσει το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και 

Πολιτισμού στην περιοχή Αγία Παρασκευή Καλετζίου, του φράγματος της λίμνης του Μαραθώνα στις 4- 5 – 6 – 7 

Ιουνίου 2015. 

 

Μέσα σε αυτή τη ζωντανή αίθουσα διδασκαλίας θα δοθεί στα παιδιά η ευκαιρία να βγουν από το αστικό 

περιβάλλον και να έρθουν σε επαφή με τη φύση, να καλλιεργήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, να 

παρουσιάσουν τα δικά τους περιβαλλοντικά έργα, να διασκεδάσουν μαθαίνοντας, να αποκτήσουν εμπειρίες και 

βιώματα, να αναδείξουν τα ταλέντα τους, ενισχύοντας έτσι τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού μέσα στην ομάδα. 

 

Συνολικά, τα σχολικά τμήματα θα έχουν την ευκαιρία να: 

 ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία του περιβάλλοντος 

 βιώσουν την υποβάθμιση αλλά και την αναγέννηση της φύσης  

 παρουσιάσουν τις δικές τους θεατρικές παραστάσεις και δρώμενα 

 δείξουν τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες 

 συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες και περιβαλλοντικά παιχνίδια 

 αναδείξουν τα ταλέντα και τα έργα των μαθητών τους 
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 συνδέσουν τις έννοιες του περιβάλλοντος και του πολιτισμού ως στοιχεία αειφορίας και ανάπτυξης  

 λειτουργήσουν ως ενεργοί πολίτες και να γνωρίσουν την  αξία της αειφορίας 

 

Θα ήταν μεγάλη χαρά για εμάς να έρθετε στις εκδηλώσεις μας, αλλά και να παροτρύνετε τους εκπαιδευτικούς της 

περιφέρειας σας με τους μαθητές τους και τις οικογένειές τους, να συμμετέχουν ενεργά σε μια γιορτή για το 

περιβάλλον και τον πολιτισμό χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.  

Προσδοκώντας στη θετική σας ανταπόκριση παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία 

χρειαστείτε, στο 210-6898593 ή info@biomatiko.gr, κα Βάλια Ντίνη 

Με εκτίμηση, 

Για το QualityNet Foundation 

Ο Πρόεδρος         Η Αντιπρόεδρος 

          

 

 

 

Σπύρος Λιούκας        Χρυσούλα Εξάρχου 


