«Ecotivity School Greece» - Θερινό Σχολείο για τη Βιωσιμότητα και
την Οικολογία - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Το 2ο Ecotivity School είναι γεγονός! Το θερινό σχολείο για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και
δραστηριοποίηση των νέων σε ζητήματα βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής συνειδητοποίησης,
έρχεται 27 έως 31 Ιουλίου 2020. Η πανδημία του covid-19 δεν στάθηκε εμπόδιο στην διοργάνωση, και για το
λόγο αυτό θα γίνει φέτος διαδικτυακά! Το πρόγραμμα θα αποτελείται από ενδιαφέρουσες ομιλίες, δημιουργικά
βιωματικά εργαστήρια (workshops), καθώς και διαδικτυακές δραστηριότητες με στόχο την συνένωση των
συμμετεχόντων (virtual bonding activities).

Αυτή την χρονιά, η ομάδα του Ecotivity School επίλεξε να ασχοληθεί με τρεις κύριους άξονες: ΓΗ - ΝΕΡΟ ΑΕΡΑΣ, και κάθε ένας από αυτούς θα αναλυθεί στο κομμάτι της Νομοθεσίας, της Μόλυνσης, της
Επιχειρηματικότητας και της Τεχνολογίας.

Λίγα λόγια για το Ecotivity School:

Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2018, μέσα από μία υποτροφία της Ομάδας Εθελοντισμού ΓΠΑ στο NCG forum
σε συνεργασία με ομάδες 3 ακόμα χωρών. Πέρυσι έγινε η υλοποίηση του συγκεκριμένου project χάρη στην
χρηματοδότηση της μονοετούς αυτής υποτροφίας. Ωστόσο, η μεγάλη επιτυχία του και η όρεξη των νέων μας
οδήγησε στην απόφαση να το ξανά διοργανώσουμε, με στόχο να καταφέρουμε να το κάνουμε έναν σταθερό
ετήσιο θεσμό. Τέλος, το Ecotivity School οργανώνεται από νέους εθελοντικά και απευθύνεται σε νέους,
λειτουργεί υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Δικαίωμα συμμετοχής:

Όλοι οι νέοι μεταξύ 18 έως 24 ετών από όλη την Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση
συμμετοχής τους στο θερινό σχολείο.

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής στο Ecotivity School.

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στο Ecotivity School.
Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές από 15/06/2020 έως 10/07/2020.
Η ανακοίνωση των τελικών συμμετεχόντων θα γίνει μέχρι την Τετάρτη 15/07/2020.

Αν, λοιπόν, είσαι νέος, 18-26 ετών, και βρίσκεις ενδιαφέρον στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, αφύπνιση και
δράση, τότε μην χάνεις το χρόνο σου και κάνε την αίτηση σου εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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