
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عندي القوة!
  Eco-Schoolsللمدارس البيئية ٢٥حملة تصوير فيديو بمناسبة الذكرى 

مايو ٣ -مارس ١١قم بتسليم الفيديو بين   

!وكن جزءاً من الجيل القادر على التغيير واإلنجاز  
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Key Dates Global Campaign Action 
6 March 2019 Eco-Schools Global sends out campaign package to Eco-Schools National 

Operators 
11-15 March 2019 Eco-Schools National Operators send out the campaign package to all 

registered Eco-Schools 
11 March The campaign begins! Videos can be submitted on the Entries page. 

15-30 April Campaign peak time! Videos re-posted, shared, campaign promotion via 
social media 

3 May Campaign ends. Entries page is closed. 
4 May-31 May Eco-Schools Global identifies best campaign videos and shares on the global 

website and social media.  

 

MAKING AN IMPACT 

In 2019, Eco-Schools celebrates 25 years of excellence in the field of Environmental Education and 

Education for Sustainable Development. 

The Eco-Schools programme is contributing to ensuring that the environment is recognised as a 

critical element – the most important public good on which Quality of Life is dependent. Since 1994, 

we have, all together, strived to make our programme a globally well-established vehicle for positive 

actions, student engagement, and sustainability education through deep experiential learning to 

prepare generations of active citizens who take the public responsibility to not only conserve the 

environment but through their handprint reverse the challenges before humanity. The 25th 

Anniversary Declaration of Eco-Schools pledges to reach every child with Education for Sustainable 

Development as an important Human Right. 

The Eco-Schools 25th Anniversary Video Campaign aims to involve each and every actor within the 

Eco-Schools global network – students, teachers, school and University administration, school staff, 

volunteers, other organisations, and our institutional and corporate partners – to voice a message to 

the global community; that it only takes an idea told out loud to engage ourselves and our political 

leaders in positive actions! This is also showcases the empowerment that the programme has been 

able to bring about in youth.  

 إلحداث التأثي  

ي عام 
ي والتعليم من أجل التنمية المستدامة.  25بـ   Eco-Schools ، تحتفل المدارس البيئية 2019ف 

ي مجال التعليم البيئ 
 عاًما من التمي   ف 

اف بالبيئة كعنرص حاسم  ي ضمان االعير
، عملنا  1994تعتمد عليها جودة الحياة. منذ عام  عنرص أهم  -يساهم برنامج المدارس البيئية ف 

ي و جميًعا  اك الطالب وتعليم االستدامة من خالل التعلم التجريئ  سوًيا لجعل برنامجنا وسيلة راسخة عالمًيا التخاذ إجراءات إيجابية وإشر
طي   الذين يتحملون المسؤولية العامة ليس فقط للحفاظ عىل البيئة ولكن من خالل بصماتهم يإلعداد أجيال من المواطني   النشالعميق 

ي تواجهها عكس التحديات ل
ية. إعالن الذكرى  الئر من أجل  هتعليمو يتعهد بالوصول إىل كل طفل   Eco-Schools للمدارس البيئية 25البشر

 من حقوق اإلنسان الهامة.  التنمية المستدامة كحق
ين للمدارس البيئية ي الشبكة العالمية للمدارس  Eco-Schools تهدف حملة فيديو الذكرى السنوية الخامسة والعشر

اك كل ممثل ف  إىل إشر
ي المؤ  -البيئية 

كاؤنا ف  سسات الطالب والمدرسون وإدارة المدارس والجامعة وموظفو المدارس والمتطوعون والمنظمات األخرى وشر

http://www.ecoschools.global/ive-got-the-power
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كات  ؛للتعبي  عن رسالة إىل المجتمع  -والشر ي أعمال إيجابية!  العالمي
 
اك أنفسنا وقادتنا السياسيي   ف ال يتطلب األمر سوى فكرة صاخبة إلشر

ي الشباب. 
 
نامج من تحقيقه ف  كما يوضح هذا التمكي   الذي تمكن الي 

 

 

In line with Global Action Days 2019! 

The video campaign runs from 11 March – 3 May and is part of Eco-Schools’ outreach strategy for 

the upcoming FEE Global Action Days on 15-22 April – an opportunity to showcase the amazing work 

carried out by everyone participating in the FEE network.  

During this week, FEE Head Office will run the campaign using social media through sharing and 

promoting the positive actions organised around the globe. Eco-Schools Global will be focusing on 

the promotion of the campaign and the entries received to date, and in the process will also raise 

awareness on the 25-year programme legacy, the global nature of our network, and how everything 

our community does contributes to the implementation and achievement of the Sustainable 

Development Goals (SDGs). 

The National Operators are requested to support and disseminate the global campaign at the national 

level. In the coming pages you will find all the information about the campaign, the timeframe, 

objectives, how to record a video, key messages, social media guidelines, how to submit your entry 

and some examples of videos to help inspire you. 

 ! 2019شيا مع أيام العمل العالمية اتم
اتيجية التواصل للمدارس البيئية 3مارس إىل  11تستمر حملة الفيديو من  العمل العالمي  أليام  Eco-Schoolsمايو وهي جزء من اسير

ة من  ي الفير
ي شبكة  -أبريل  22إىل  15القادمة ف 

 . FEEوهي فرصة لعرض العمل المدهش الذي قام به كل المشاركي   ف 
الحملة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي من خالل مشاركة وتعزيز اإلجراءات  FEEالمكتب الرئيسي خالل هذا األسبوع ، سيدير 

ي يتم 
كز اإليجابية الئر ي جميع أنحاء العالم. سير

ي تم تلقيها حئر اآلن ،  Eco-Schools Globalتنظيمها ف 
ويــــج للحملة واإلدخاالت الئر عىل الير

نامج لمدة  ا عىل زيادة الوعي بإرث الي 
ً
ي هذه العملية أيض

ء  25وستعمل ف  ي
عاًما ، والطبيعة العالمية لشبكتنا ، وكيف يساهم مجتمعنا بكل شر

 (. SDGsداف التنمية المستدامة )لتنفيذ وتحقيق أه
ي الصفحات القادمة ، ستجد جميع المعلومات حول 

. ف  ي
ها عىل المستوى الوطئ  يطلب من المشغلي   الوطنيي   دعم الحملة العالمية ونشر

ي ، واألهداف ، وكيفية تسجيل مقطع فيديو ، والرسائل الرئيسية ، وإرشادات وسائل التواصل اال 
جتماعي ، وكيفية الحملة ، واإلطار الزمئ 

ي إلهامك. 
 إرسال مشاركتك وبعض أمثلة مقاطع الفيديو للمساعدة ف 

 

 

OUR CAMPAIGN OBJECTIVES 

 Communicate ideas and powerful messages from within the Eco-Schools community on what 

are the crucial issues that matter to the youth today. 

 Inspire communities, and especially global and local leaders to listen and act on the most 

pressing issues of our time and contribute to achieving sustainable development.  

 Strengthen the sense of a unified community of Eco-Schools around the world. 

 أهداف حملتنا
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 قم بتوصيل األفكار والرسائل القوية من داخل مجتمع المدارس البيئيةEco-Schools   ي تهم الشباب
حول ما هي القضايا الئر

 اليوم. 
   ي عرصنا والعمل عىل تحقيقها وتحقيق

 
إلهام المجتمعات ، وخاصة القادة العالميي   والمحليي   لالستماع إىل أكير القضايا إلحاًحا ف

 التنمية المستدامة. 
 تعزيز اإلحساس بوجود مجتمع موحد للمدارس البيئيةEco-Schools  ي جميع أنحاء العالم

 
 .ف

 

 اإلطار الزمني

 



 

ECO-SCHOOLS   5 
 

 

 

 

HOW TO 

The main asset of the video campaign is that it can work simply using a smartphone for recording the 

video submissions. 

Length 

15-60 seconds 

Layout  

Directly talking to the camera in portrait position (example below). 

 كيف

 تتمثل الميزة الرئيسية لحملة الفيديو في إمكانية تشغيلها ببساطة باستخدام هاتف ذكي لتسجيل عمليات إرسال الفيديو. 

 مدة الفيديو

 ثانية 15-60

 نسق التحدث 

 وضع عمودي )المثال أدناه(.مباشرة إلى الكاميرا في  تحدث

 

  

Use the campaign statements 

 If I was the Prime Minister I would … / If I was the President of my country I would … 

 If I was a Superhero I would … 

 Every day I … (positive action description). 
 استخدم عبارات الحملة التالية
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 إذا كنت رئيس الوزراء ، فسوف ... /   •
 إذا كنت رئيسًا لبلدي ، لكنت ...  •
 لو كنت بطًًل خارًقا ، •
 كل يوم أنا ... )وصف العمل اإليجابي(. •

 

If you are feeling creative while filming and have a different idea, we are happy to see it! Please submit 

both a version aligned with the campaign slogans above and your own.  

عًله ! الرجاء إرسال نسخة متوافقة مع شعارات الحملة أاإذا كنت تشعر باإلبداع أثناء التصوير ولديك فكرة مختلفة ، فنحن سعداء برؤيته

 . الخاص شعاركنسخه تحمل فكرتك و و

 

Languages 

Videos that are not in the English language will only be accepted with a translation in the form of 

transcribed text submitted with the entry. All languages are accepted.  

 اللغات 

سيتم قبول جميع وبذلك تقبل فقط مع ترجمة في شكل نص مكتوب في أسفل الفيديو .. والتي ليست باللغة اإلنجليزيةسيتم قبول مقاطع الفيديو 

 اللغات.

 

DOs 

 People being filmed can be sitting down or standing but always talking to the camera. 

 Ideally they can say their whole message in one take. 

 Sound must be clear and audible. Test the image and audio before you record your final 

product. 

 Natural lighting is best – the video can be shot outside as well. If you have to turn the lights 

on then it is the wrong room to be filming in. 

 If you have an SLR video camera please be encouraged to use this! 

 Go and film some examples to start with to see what works and what does not. 

 Choose the people you record wisely, as those who are not relaxed in front of the camera will 

be less likely to deliver their messages. 

 When filming remember to do a test run first, to see how it looks and sounds. Remember you 

can always ask people to do it again if you feel they could do it in a more compelling way. 

 Make sure they take their time and do not rush saying their message.  

 Shoot as many versions till you are happy with your media product! 
 افعل

 يمكن لألشخاص الذين يتم تصويرهم الجلوس أو الوقوف ولكن عليهم أن يتحدثون دائًما إلى الكاميرا. •
 من الناحية المثالية ، يمكنهم قول رسالتهم بأكملها من خًلل لقطة تصويرية واحدة. يجب أن يكون الصوت واضًحا ومسموًعا.  •
 اختبر الصورة والصوت قبل تسجيل المنتج النهائي. •
ه هي الغرفة الخاطئة التي يمكن تصوير الفيديو في الخارج أيًضا. إذا كان عليك تشغيل األنوار ، فهذ -اإلضاءة الطبيعية هي األفضل  •

 يتم فيها التصوير.

 فيرجى تشجيعك على استخدام هذا!  ، SLRإذا كان لديك كاميرا فيديو •
 ابدأ بتصوير بعض التجارب لترى ما الذي ينجح وما ال ينجح. •
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 على توصيل رسائلهم.اختر األشخاص الذين تسجلهم بحكمة ، ألن األشخاص الذين ال يرتاحون أمام الكاميرا لن يكونوا قادرين  •
عند تصوير الفيلم ، قم بإجراء تجربة أوالً ، لترى كيف تبدو الصورة وألصوت. تذكر أنه يمكنك دائًما مطالبة األشخاص بالقيام بذلك   •

 مرة أخرى إذا كنت تشعر أنه يمكنهم القيام بذلك بطريقة أكثر إقناًعا.
 متأكد من أنهم يأخذون وقتهم وال تسرع في قول رسالته •
 صور العديد من الفيديوهات حتى تكون راضيًا عن الفيديوالخاص بك!  •

 

DONT’s 

 Reading from a paper in front of you – it can put off the viewer. Look into the eyes of the 

viewer/into the camera!  

 Filming on a location with background noise (e.g. school yard in the middle of a break, gym, 

etc.) might affect the recorded audio. 

 

 ال تفعل
 انظر إلى عيون المشاهد / في الكاميرا! -القراءة من ورقة أمامك  •
مثل ساحة المدرسة في منتصف االستراحة أو   على الصوت المسجل ن كان الموقع به ضجيج في الخلفيةإقد تتأثر جودة التصوير  •

 الرياضية أو ما إلى ذلك.الصالة 

 

KEY MESSAGES 

 الرساالت الرئيسية

Our legacy 

 

In 2019, the Eco-Schools programme entered its 25th year of engaging young people in taking positive 

actions that transform them for life. Eco-Schools aims at providing every child with the opportunity 

to acquire the knowledge, skills, attitudes and values necessary to shape a sustainable future by 

integrating priority sustainable development issues into teaching and learning. The video campaign is 

an opportunity to showcase the quality and depth of learning through Eco-Schools and make verbal 

commitments to sustainable development. 

Keywords: legacy; education; sustainable future; 25 years 

 رثناإ
 

ي عام 
ي اتخاذ إجراءات إيجابية   Eco-Schools، دخل برنامج المدارس البيئية 2019ف 

اك الشباب ف  ين من إشر عامه الخامس والعشر
هم إىل تزويد كل طفل بفرصة الكتساب المعرفة والمهارات والمواقف والقيم   Eco-Schoolsإىل الحياة. تهدف المدارس البيئية تحرص 

ي التعليم والتعلم. تعد حملة الفيديو فرصة لعرض الالزمة لتشكيل مستقبل مستدام من خالل دمج قضايا التنمية المستدامة ذات األولوي
ة ف 

ام الشفهي بالتنمية المستدامة.   جودة وعمق التعلم من خالل المدارس البيئية وااللير 
 سنة 25التعليم؛ مستقبل مستدام؛  ،: إرثمهمهكلمات 

 

Our global network 

Over the years the programme has grown to have an outreach of over 52,000 schools in 68 countries 

that engage 19 million students, who are supported by 1.4 million teachers. All of us are part of a 

great and growing global sustainability movement! 

Keywords: global network; 52,000 schools; 19 million students; 1.4 million teachers 

 شبكتنا العالمية
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،عىل مر  نامج ليشمل أكير من  السني   ي  52000نما الي 
 
مليون معلم. كلنا جزء من  1.4يدعمهم  طالب،مليون  19دولة تضم  68مدرسة ف

 حركة استدامة عالمية عظيمة ومتنامية! 
 مليون معلم 1.4مليون طالب  19 مدرسة؛ 52000 العالمية؛: الشبكة مهمهكلمات 

 

 

 

Eco-Schools hand in hand with the Sustainable Development Goals (SDGs) 

 

With the enormous challenges before humanity, there is an important need for taking positive action. 

Our images of the future define and limit our performance. The Sustainable Development Goals 

(SDGs) provide us with a vision of our common future. They set before us an Agenda to engage with 

for a sustainable Earth. ESD has the power to help more people share the same positive image of the 

future we want. The role of any Quality Education is to prepare for the societal norms and needs. The 

SDGs agreed by all the nations are a societal expectation on how we would like to see the 

development of humanity in harmony with other life forms on Earth. 

Keywords: SDGs; Education for Sustainable Development; education; positive actions 

 
 (SDGsجنًبا إىل جنب مع أهداف التنمية المستدامة )  Eco-Schoolsلمدارس البيئيةا
 

ي تواجه 
ية،مع التحديات الهائلة الئر . صورنا للمستقبل تحدد وتحد من أدائنا. توفر لنا أهداف  البشر ي هناك حاجة مهمة التخاذ إجراء إيجاب 

ك. وضعوا أمامنا جدول أعمال للتعامل مع األرض المستدامة. تتمتع SDGsالتنمية المستدامة ) بالقدرة عىل  ESD( رؤية لمستقبلنا المشير
ة اإليجابية للمستقبل الذي نريده. دور أي تعليم عاىلي الجودة هو االستعداد للقواعد مساعدة المزيد من األشخاص عىل مشاركة نفس الصور 

ية  واالحتياجات المجتمعية. إن أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها بي   جميع الدول هي توقع اجتماعي حول كيف نود أن نرى تطور البشر
ي انسجام مع أشكال الحياة األخرى عىل األرض. 

 ف 
 التعليم؛ إجراءات إيجابية المستدامة؛؛ التعليم من أجل التنمية SDGsهمه: أهداف التنمية المستدامة مكلمات 

 

 

PRESS PACK / SOCIAL MEDIA SUPPORT 

All social media (Facebook, Twitter, Instagram) resources are available on the Campaign Google Drive 

folder, including: 

 Sample campaign videos 

 Social media post copy 

 Social media postcards 

 Social media banners 

 Video about Eco-Schools 

 Media Consent form  

 االجتماعية تواصلحزمة الصحافة / دعم وسائل ال
 

ي مجلد Instagramو  Twitterو  Facebookاالجتماعية ) لتتوفر جميع موارد الوسائ
، بما   Google Drive folderCampaign( ف 

ي ذلك
 ف 

 نموذج فيديوهات الحملة 

https://drive.google.com/drive/folders/1prqJVqLMu1x3JXbEEhkXQvSMdyc1QvWj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1prqJVqLMu1x3JXbEEhkXQvSMdyc1QvWj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1prqJVqLMu1x3JXbEEhkXQvSMdyc1QvWj?usp=sharing
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  نشر وسائل االعالم االجتماعية نسخة عن 
  بطاقات بريدية عىل وسائل التواصل االجتماعي نسخة عن 
 الفتات وسائل االعالم االجتماعية 
 فيديو حول المدارس البيئية 
 نموذج موافقة وسائل اإلعالم 

 

Tags 

Facebook: @ecoschools.global 

Twitter/Instagram: @ecoschoolsint 

Hashtags 

#ecoschools25 #ivegotthepower #ecoleaders 

Campaign Taglines 

I’ve got the power! 

..Join the generation that acts! 

*Please edit and adapt to suit your language and culture requirements. 

 الحملةلمتابعة 

  ecoschools.globalالفيسبوك: @  

Twitter / Instagram:ecoschoolsint 

Twitter/Instagram: @ecoschoolsint 

 الوسم

#ecoschools25 #ivegotthepower #ecoleaders 

 الحملة عباراتاستخدم 

 لدي القوة!  

 ! و اإلنجاز  .. انضم إىل الجيل القادر عىل التغيي   

SUBMIT YOUR ENTRY 

1. Go to: Entries page (www.ecoschools.global/ive-got-the-power)  

2. Download and fill in the Media Consent form (mandatory). 

3. Fill in the details and attach your media file and Media Consent form. 

4. Submit. 

5. Download your 25th Anniversary Certificate of Participation upon submission.  

6. Share your video on your social media using the campaign hashtags and taglines. 

http://www.ecoschools.global/ive-got-the-power
http://www.ecoschools.global/ive-got-the-power
https://drive.google.com/open?id=1prqJVqLMu1x3JXbEEhkXQvSMdyc1QvWj
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Video Post copy – Sample 1:  

I’m part of the generation that acts and I’m fighting for a world full of positive actions 

#ecoschools25 #ivegotthepower #sustainabledevelopment #countryname 

 

More samples in the Campaign Google Drive folder. 

 مشاركتكتقديم ل

  (www.ecoschools.global/ive-got-the-power)انتقل إلى: صفحة اإلدخاالت  .1

 Media Consent formج الموافقة لوسائل اإلعًلم  الستعمال الفيديو )إلزامي(. قم بتحميل وتعبئة نموذ .2

 امأل التفاصيل مع إرفاق ملف الفيديو ونموذج الموافقة لوسائل اإلعًلم.  .3

 إرسال. .4

 لتقدير مشاركتك و التقديم. 25الذكرى ال قم بتنزيل شهادة مشاركة  .5

 شارك مقطع الفيديو الخاص بك على وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بك باستخدام وسم الحملة. .6

 نسخة نشر الفيديو

 : أنا جزء من الجيل الذي يعمل وأناضل من أجل عالم مليء باإلجراءات اإليجابية 1نموذج  - 

#ecoschools25 #ivegotthepower #sustainabledevelopment #countryname 

 Campaign Google Drive folder.للمزيد من العينات 

Quality control 

All videos have to be uploaded on the Entries page. The best videos chosen by Eco-Schools Global 

will be edited and shared on the Eco-Schools Global website, social media, and part of a release of a 

campaign video compilation. 

 الجودةرقابة 

Schools -Eco. سيتم تحرير أفضل مقاطع الفيديو التي اختارتها  Entries pageيجب تحميل جميع مقاطع الفيديو على صفحة الدخول  

Global   ومشاركتها على موقعEco-Schools Global ،   .ووسائل التواصل االجتماعي ، وجزء من إصدار مجموعة فيديو للحملة 

 Campaign Google Drive folderلمزيد من عينات الفيديو 

 

SAMPLE VIDEOS 

Saved on the Campaign Google Drive folder. 

 عينات للفيديو

Campaign Google Drive folder.يمكن الحصول عليها من الرابط التالي  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1prqJVqLMu1x3JXbEEhkXQvSMdyc1QvWj?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1prqJVqLMu1x3JXbEEhkXQvSMdyc1QvWj
https://drive.google.com/drive/folders/1prqJVqLMu1x3JXbEEhkXQvSMdyc1QvWj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1prqJVqLMu1x3JXbEEhkXQvSMdyc1QvWj?usp=sharing
http://www.ecoschools.global/ive-got-the-power
http://www.ecoschools.global/ive-got-the-power
https://drive.google.com/drive/folders/1prqJVqLMu1x3JXbEEhkXQvSMdyc1QvWj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1prqJVqLMu1x3JXbEEhkXQvSMdyc1QvWj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1prqJVqLMu1x3JXbEEhkXQvSMdyc1QvWj?usp=sharing


 

ECO-SCHOOLS  

 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

For any questions or technical errors, please contact: 

 التواصل مع: لرجاءلًلستفسار أو للتعديًلت، ا

Nicole Andreou 

International Eco-Schools Coordinator 

E: nicole@fee.global 

T: +45 6113 6475 (Mon-Fri: 10:00-15:00 CET) 

mailto:nicole@fee.global

