Έβαψαν το 1ο Ειδικό Δημοτικό σχολείο Αγρινίου (video)
Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2011 13:45

Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον Πράσινο+Μπλε,
συνεχίζοντας την προσπάθεια ενίσχυσης της αξίας του εθελοντισμού, διοργάνωσε στις 10
και 11 Σεπτεμβρίου 2011, το βάψιμο των αιθουσών διδασκαλίας του 1ου Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου Αγρινίου. Δείτε video
Το βάψιμο έγινε, όπως κάθε φορά, με την εθελοντική εργασία γονέων, και εκπαιδευτικών
του εν λόγω Δημοτικού Σχολείου, με φιλικά προς το περιβάλλον χρώματα, ευγενική
προσφορά – χορηγία, της βραβευμένης για την περιβαλλοντική ευαισθησία της, εταιρίας
ΒΙΒΕΧΡΩΜ.
Μέχρι σήμερα με την εθελοντική συμμετοχή γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς
και με την σημαντική υποστήριξη σε δωρεάν παροχή χρωμάτων και υλικών από τη
ΒΙΒΕΧΡΩΜ , έχουμε καταφέρει από το 2009 έως σήμερα να βάψουμε συνολικά 8 Δημοτικά
σχολεία στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας ( 3ο και 4ο Δημοτικό Ναυπάκτου στις 5&6
Σεπτεμβρίου 2009, Δάφνης και Ξηροπήγαδου Ναυπάκτου στις 29 &30 Μαΐου 2010, 2ο
Δημοτικό Ναυπάκτου στις 11&12 Σεπτεμβρίου 2010, στις 14 & 15 Μαΐου 2011 το 1ο
Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου, στις 4&5 Ιουνίου 2011 το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού
και 10&11 Σεπτεμβρίου το 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου), με κριτήριο την
ανάγκη συντήρησης και καθαριότητας των σχολείων.

«Σκοπός των εν λόγω δράσεων είναι να ομορφύνουμε και να καθαρίσουμε τους χώρους
διδασκαλίας των μικρών μαθητών, αλλά και να περάσουμε το μήνυμα στις νεώτερες γενιές,
ότι ο εθελοντισμός είναι κοινωνική προσφορά, σεβασμός και αγάπη προς τον εαυτόν μας
και τους γύρω μας» επεσήμανε για μία ακόμη φορά, ο υπεύθυνος δράσεων της ΜΚΟ
Πράσινο+Μπλε κος Τάσος Ξύδης. Ο Δντής του 1ου Ειδικού ΔΣ Αγρινίου κος Νίκος
Δεληγιάννης, ευχαρίστησε « την εταιρία ΒΙΒΕΧΡΩΜ για τη σημαντική προσφορά της με τη
διάθεση χρωμάτων, τη ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε για την πρωτοβουλία οργάνωσης της δράσης
και φυσικά όλους τους εκπαιδευτικούς και γονείς που εθελοντικά προσφέρθηκαν και
συμμετείχαν στο βάψιμο των αιθουσών διδασκαλίας».
Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά, τους εθελοντές του Πράσινο+Μπλε από το Αιτωλικό για
τη συμμετοχή τους.
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