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ΘΕΜΑ: Ενημζρωςη Γυμναςίων για την εκςτρατεία «ECOMOBILITY, 2019-20» και 

Ειδικών Σχολείων Β/θμιασ Εκπαίδευςησ για την παράλληλη εκςτρατεία 

«FREEMOBILITY, 2019-20» 

ΣΧΕΤ.:  Με αρ. πρ. Φ1/ΑΓ/159683/170057/Δ7/31-10-2019 ζγγραφο  του ΥΠΠΕΘ 
  
 
Κφριοι, 

Σασ ενθμερϊνουμε ότι τθ ςχολικι χρονιά 2019-20 κα πραγματοποιθκεί θ 

εκςτρατεία ECOMOBILITY-FREEMOBILITY που διοργανϊνεται από τον Εκελοντικό 

Οργανιςμό για το Αςτικό Περιβάλλον ECOCITY με τθ ςυνεργαςία Επιςτθμονικϊν 

Ιδρυμάτων, Οργανιςμϊν και Κοινωνικϊν Φορζων από όλθ τθ χϊρα.  

Το πρόγραμμα  «ECOMOBILITY, Οικολογικι Μετακίνθςθ 2019-20» 

διοργανϊνεται για 17
θ
 ςυνεχι χρονιά και απευκφνεται ςε μακθτζσ τθσ Γ’  τάξθσ των 

Γυμναςίων τθσ χϊρασ μασ, παράλλθλα με το πρόγραμμα FREEMOBILITY 2019-20 που 

διοργανϊνεται για 6
θ
 ςυνεχι χρονιά και απευκφνεται ςε εφιβουσ μακθτζσ Ειδικϊν 

Σχολείων τθσ χϊρασ. Επιπροςκζτωσ, θ ολοκλιρωςθ τθσ πιλοτικισ διεξαγωγισ του 

προγράμματοσ ςε Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ αποτζλεςε δυναμικι εξζλιξθ των 

μθνυμάτων του προγράμματοσ ςτισ τάξεισ των ενθλίκων με τθν υιοκζτθςθ των αρχϊν 

τθσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ και ανάπτυξθσ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ. 

Η διάρκεια των εκςτρατειϊν είναι ετιςια. Αρχίηει με τθν υποβολι ςυμμετοχισ 

ςτο ECOCITY ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ και ολοκλθρϊνεται με τθν επίςκεψθ τθσ 

πρϊτθσ ςε βακμολογία ομάδασ ςτισ Βρυξζλλεσ και τθ ςυμμετοχι των ομάδων που 

διακρίνονται ςε ειδικζσ επιδόςεισ ςτο ECOCAMP το καλοκαίρι 2020. 

Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ ενκάρρυνςθ των νζων για τθν προςζγγιςθ 

προβλθμάτων μετακίνθςθσ ςτθν πόλθ τουσ και θ ενεργοποίθςι τουσ για τθν αναηιτθςθ 

λφςεων με προςανατολιςμό τθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν, τθ ςτιριξθ του 

δικαιϊματοσ  ελεφκερθσ μετακίνθςθσ, τθν ανάγκθ τθσ πράςινθσ μετακίνθςθσ, τθν 

αλλαγι ςυμπεριφορϊν και τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ πόλεισ τουσ.  

  Στο πρόγραμμα αυτό, μακθτζσ τθσ Γ’ Γυμναςίου προετοιμάηουν εργαςίεσ και 

κατακζτουν τισ προτάςεισ τουσ παρουςιάηοντάσ τεσ ςε ειδικζσ εκδθλϊςεισ που 

πραγματοποιοφνται ςε ςυνεργαςία με τισ Τοπικζσ Αρχζσ ςτισ αρχζσ τθσ άνοιξθσ κάκε 

ζτουσ. Το ζργο και οι προτάςεισ των μακθτϊν αξιολογοφνται από ειδικι επιτροπι και  
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κάκε χρόνο βραβεφονται οι μακθτικζσ ομάδεσ, με βαςικά κριτιρια, τθν αυτενζργεια και τθν εφθβικι 

δθμιουργικότθτα και φανταςία. Ειδικά, οι μακθτζσ των ειδικϊν ςχολείων κατακζτουν τισ προτάςεισ τουσ 

παρουςιάηοντασ τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι ίδιοι ι οι ςυμμακθτζσ τουσ ςτθν ελεφκερθ μετακίνθςθ 

ςτθν περιοχι τουσ και με τθ βοικεια των εκπαιδευτικϊν ςυμμετζχουν ςτισ τελικζσ εκδθλϊςεισ, 

ευαιςκθτοποιϊντασ το κοινό και τισ τοπικζσ αρχζσ προσ μία πιο άμεςθ επίλυςθ των προβλθμάτων που 

αντιμετωπίηουν. 

Μετά το τζλοσ των εκδθλϊςεων παρουςιάςεων των εργαςιϊν των μακθτικϊν ομάδων ECOMOBILITY 

και FREEMOBILITY, πραγματοποιείται θ Τελετι Λιξθσ ςτθν Ακινα κατά τθν διάρκεια τθσ οποίασ 

ανακοινϊνονται το βραβείο καλφτερθσ εργαςίασ και τα τζςςερα βραβεία δθμιουργικότθτασ (Βραβείο μουςικισ 

ςφνκεςθσ, βραβείο εικαςτικισ ζκφραςθσ, βραβείο δραματουργικισ ζκφραςθσ, βραβείο θλεκτρονικισ 

ζκφραςθσ). Συχνά, οι τοπικζσ αρχζσ αξιοποιοφν τισ προτάςεισ των μακθτϊν και τα τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ 

διαχζουν το μινυμα τθσ εκςτρατείασ. 

Η διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ από Γυμνάςια και ειδικά ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο πρόγραμμα λιγει ςτισ 20 Δεκεμβρίου 2019. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με τον οργανιςμό Ecocity ςτο τθλζφωνο: 

210 6196757, 6971742614 και e-mail: info@ecocity.gr και να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα www.ecomobility.gr 

(υπό διαμόρφωςθ για το ςχ. ζτοσ 2019-20). 

 

 

 

 

 

 

Συν. 1. Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςχολείου ςτο ECOMOBILITY/FREEMOBILITY 2019-20. 

        2.  Ζγγραφο ΥΠΠΕΘ για τθν παιδαγωγικι καταλλθλότθτα του προγράμματοσ 

 

Με εκτίμηση, 
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