ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

Το εκπαιδευτικό υλικό, ανάλογα µε τις ανάγκες και προσδοκίες των Παιδαγωγικών και
Μαθητικών Οµάδων, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για: α) ενηµέρωση (διδακτικό υλικό /
πηγή πληροφοριών / πηγή ιδεών για άντληση - επιλογή θεµάτων) β) υποστήριξη (µαθησιακό
υλικό / προτάσεις για δραστηριότητες, φύλλα εργασίας) γ) εµψύχωση.
Η µορφή του µπορεί να είναι έντυπη ή ηλεκτρονική (βιβλίο, φυλλάδια, CD, DVD, βιντεοταινία,
φάκελος δραστηριοτήτων ή πολυµορφικό µε κάποια ή και όλα από τα προηγούµενα).
Το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει στο γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της
∆ιεύθυνσής µας και διατίθεται προς δανεισµό σε κάθε ενδιαφερόµενο εκπαιδευτικό προέρχεται:
α) απ’ ευθείας από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (έχει προµηθεύσει από το 2000 – 2001, µέσα από το
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ (Ι), 2ο Κ.Π.Σ, τα Γραφεία Π.Ε. και τις σχολικές βιβλιοθήκες µε 12 πακέτα
εκπαιδευτικού υλικού διαφόρων θεµατικών ενοτήτων. Το υλικό αυτό εξακολουθεί στο µεγαλύτερο
µέρος του, να είναι τόσο επίκαιρο όσο και αξιοποιήσιµο) β) από τα ΚΠΕ, τα οποία παράγουν
εκπαιδευτικό υλικό πρωτίστως για την υποστήριξη των προγραµµάτων τους και των δικτύων
που συντονίζουν γ) από τους Υπευθύνους Π.Ε. δ) από ΑΕΙ, διάφορες Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις (ΜΚυΟ) και άλλους φορείς (π.χ. Μουσεία).
Απαριθµούµε τους τίτλους και τα περιεχόµενα του διαθέσιµου εκπαιδευτικού υλικού από
το γραφείο µας (Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α΄∆/νσης Π.Ε. Αθηνών : ∆ώρου
9 Οµόνοια, Αθήνα, τηλ. 210 5244883):
Τίτλοι εκπαιδευτικού υλικού από ΥΠ.Ε.Π.Θ., [Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ (Ι) - 2ο Κ.Π.Σ.]
1. Περιβαλλοντική Εκπ/ση στο ∆ηµοτικό Σχολείο.

(∆ιαθέσιµο και στο http://www.env-edu.gr/site/Packs.aspx)
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Α. Εννέα έντυπα µε αντίστοιχο αριθµό θεµατικών ενοτήτων (1.Έδαφος
2. Νερό 3. Αέρας 4. ∆άσος 5. Αγροοικοσυστήµατα 6. Επιφανειακά νερά Υγρότοποι, ποτάµια, λίµνες 7. Θάλασσα 8. Απειλούµενα είδη 9. Η ζωή στη
Γη ).
Β. Φυλλάδιο για το δάσκαλο (Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού, τρόποι
χρήσης, βασικά στοιχεία για την Π.Ε., Βασικό Γλωσσάρι, ∆ιευθύνσεις
Περιβαλλοντικών οργανώσεων ).
Γ. 150 φύλλα δραστηριοτήτων

2. Ενέργεια- Περιβάλλον- Ανάπτυξη.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Α. Έξι θεµατικές ενότητες (1. Τι είναι ενέργεια 2. Ηλεκτρισµός 3. Πηγές
και παραγωγή ενέργειας 4. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 5. Ανάπτυξη και
πηγές ενέργειας 6. Χρήση και εξοικονόµηση ενέργειας).
Β. Οδηγίες για τον εκπ/κό, φύλλα πηγές, φύλλα εργασίας, διαφάνειες.

3. Ένα κουτί γεµάτο νερό. ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
1. Σηµειωµατάριο πειραµάτων για το νερό
2.Έντυπο: «ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» 3. Φυλλάδιο:
«Ένας κόσµος γεµάτος νερό» (Το νερό πηγή ζωής,
νερό και υγεία, νερό και καθηµερινή ζωή, νερό και
γεωργία, νερό και ενέργεια, νερό και βιοµηχανία)
4. Φυλλάδιο: «Το άγιο, το νιο, τ’ αµίλητο νερό» (Το
νερό στη θρησκεία, στα έθιµα και στις παραδόσεις)
5. Φυλλάδιο: «Η Μουσική του νερού» (∆ηµοτικό
τραγούδι, ήχοι υδροβιότοπου, µουσικά όργανα του
νερού, παιχνίδια µε τη µουσική του νερού, CD µε τη
Μουσική του νερού) 6. Αφίσα: «Ποταµοί και πηγές
στη µυθολογία των Ελλήνων» 7. ∆υο Χάρτες
πολιτισµών
8.
Χαρτοκατασκευή
µοντέλου
υδροτουρµπίνας 9. Επιτραπέζιο παιχνίδι µε κάρτες.

4. Βιώσιµες πόλεις. ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

• 6 Βιβλία µε τα εξής θέµατα: 1.Πόλεις και άνθρωποι 2. Η φύση
στην πόλη 3. Το νερό στην πόλη 4. Η ατµόσφαιρα - Ρύπανση του
αέρα 5. Μετακινήσεις, µεταφορές, ηχορύπανση, πόλη και
απορρίµµατα 6. Παιδαγωγικές και Μεθοδολογικές προσεγγίσεις.
• Για κάθε θέµα υπάρχει: 1. Πληροφοριακό υλικό 2.
∆ραστηριότητες 3. Υλικό υποστήριξης 4. Παιδαγωγικές και
µεθοδολογικές προτάσεις.

5. Η Ενέργεια και εµείς (CD),

σχολικό πρόγραµµα για χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας.

6. Οικοκουτί (1).

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
• Φυλλάδιο µε σηµειώσεις για τον εκπαιδευτικό.
• Έγχρωµο φυλλάδιο για το µαθητή: ( Το Όζον, η σχέση του µε
τη ρύπανση, το στρώµα του Όζοντος, σχέση Όζοντος και ηλιακής
ακτινοβολίας που φθάνει στη Γη, συνέπειες ).
• 10 χαρτάκια για την ανίχνευση του κακού Όζοντος,
14 αυτοκόλλητα για την ανίχνευση υπεριώδους ακτινοβολίας,
1 σταγονόµετρο, 2 πλαστικά γλαστράκια, 1 σακουλάκι οικοχώµα,
1 πακετάκι σπόρους κάρδαµου (Για να µεγαλώσουν οι µαθητές
φυτά µε και χωρίς ηλιακό φως).
Απευθύνεται σε παιδιά άνω των 8 ετών

7. Θησαυρός από σκουπίδια.

(Για την ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, µετάλλου, πλαστικού).
ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1. Σηµειώσεις για τον εκπαιδευτικό (Το πακέτο – Η
χρήση του – Επέκταση του προγράµµατος - Σύνδεση µε το σχολικό
πρόγραµµα κάθε τάξης). 2. Έγχρωµο φυλλάδιο για το µαθητή 3.
Βιντεοταινία (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Χ–Μ–Γ) 4. ∆ιάφορα υλικά για
κατασκευές
ΣΤΟΧΟΣ: Η επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση των
σκουπιδιών µας.

8. Η βαλίτσα της καφέ αρκούδας. ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

Για την Α΄ οµάδα (Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄ ∆ηµοτικού)
• Βιντεοταινία «Γνωριµία µε την καφέ αρκούδα».
• 2 ίδιες αφίσες µε τις φωτογραφίες της βιντεοταινίας.
• Αφίσα µε τον βιότοπο της αρκούδας στις 4 εποχές.
• Παζλ το περίγραµµα της αρκούδας (φυσικό µέγεθος).

Για την Β΄οµάδα (∆΄, Ε΄, ΣΤ΄, ∆ηµοτικού):
• Βιντεοταινία «Η καφέ αρκούδα».
• Βιντεοταινία «Μια ηµέρα στο πεδίο».
• Βιβλίο του δασκάλου Οδηγός δραστηριοτήτων.
• Επιστηµονικό έντυπο «Η καφέ αρκούδα στην Ελλάδα» (βιολογία, οικολογία, προστασία).
• Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειµένων για την αρκούδα.
• (Φάκελοι µε φύλλα εργασίας): «Το ταξίδι γνωριµίας µε την καφέ αρκούδα», «Στα µονοπάτια της
αρκούδας».

9. Ταξίδι στη ράχη της χελώνας. ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

• Τεύχος για τον εκπαιδευτικό.
• Τεύχος για τους µαθητές (για αναπαραγωγή των σελίδων του).
• Τεύχος µε πληροφορίες για τη ζωή των χελωνών.
• Πίνακα παιχνιδιού, κάρτες, µάρκες, πιόνια, ζάρι.
ΣΤΟΧΟΣ: Κατανόηση της θέσης της χελώνας µέσα στο οικοσύστηµα.

10. S.O.S Ενέργεια (CD). ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

1. Οδηγό για τον εκπαιδευτικό 2. CD – ROM (Ενέργεια και κοινωνία,
Ενέργεια στην καθηµερινή ζωή, Ενέργεια και οικονοµική ανάπτυξη, Πηγές
ενέργειας, Ενέργεια και περιβάλλον, Επιπτώσεις από την εκµετάλλευση
των διαφόρων πηγών ενέργειας).

11. Το Ποτάµι

Φάκελος ντοσιέ µε:
51 ∆ραστηριότητες.
Στόχους δραστηριοτήτων.
Οδηγίες για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων.
Οδηγίες για ενήλικες που συντονίζουν µαθητικές
οµάδες σε µελέτες ποταµού.
Κώδικα ασφάλειας για τα παιδιά.
(Για µαθητές Γυµνασίου)

12. Εξερευνώντας το περιβάλλον της Ευρώπης.

(∆ιαθέσιµο και στο http://www.env-edu.gr/site/Packs.aspx)
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτικό και CD ROM.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
1.Νερό και ποτάµια.
2. Ακτές και θάλασσες.
3. ∆άση.
4. Αστικές περιοχές.
(Για µαθητές 12 – 16 ετών).

Νέο Βιβλίο Οδηγός για την Π.Ε. από ΥΠ.Ε.Π.Θ. & Π.Ι.
Φέρµελη, Γ., Ρουσσοµουστακάκη - Θεοδωράκη, Μ., Χατζηκώστα, Κλ., Γκαίτλιχ, Μ. (χ.χ.).

Οδηγός Ανάπτυξης ∆ιαθεµατικών ∆ραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (διαθέσιµο στο http://pi-schools.sch.gr/dimotiko ,
τελευταία επίσκεψη 10-2-2009 - 170 σελίδες, 15 MB, σε 4 αρχεία Pdf).
Περιέχει:
Α. Εισαγωγικό - Θεωρητικό µέρος για την Π.Ε.,
Β1. Επιστηµονική πληροφόρηση για τις θεµατικές
ενότητες
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αέρας – Ατµόσφαιρα – Κλιµατικές αλλαγές
Νερό
Έδαφος
∆άση
Βιοποικιλότητα – Η εξαφάνιση των ειδών
Ενέργεια
Η διαχείριση απορριµµάτων και αποβλήτων
Ανθρώπινες δραστηριότητες
Ανθρώπινες σχέσεις και αξίες

Β2. Ενδεικτικά σχέδια και φύλλα εργασίας για τις
συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες.

Τίτλοι εκπαιδευτικού υλικού από τα ΚΠΕ
ΚΠΕ Ε∆ΕΣΣΑΣ
1. Υγρότοπος Άγρα – Βρυτών – Νησίου
Ντοσιέ µε έντυπα:

α) Κείµενο παρουσίασης - Οδηγίες χρήσης
β) ∆ραστηριότητες στην τάξη

γ) ∆ραστηριότητες ψυχαγωγίας
δ) ∆ραστηριότητες µελέτης

ε) Εξερευνώντας τη λίµνη του Άγρα

στ) CD µε ηλεκτρονική παρουσίαση του θέµατος σε
Power point.
2. (Ντοσιέ) «Ο τόπος µου» µε τρία έντυπα σε ελληνική, αγγλική & γαλλική γλώσσα µε
κείµενα για: α) Το ταξίδι του νερού στο Υπαίθριο Μουσείο Νερού Έδεσσας β) Λουτρά
Λουτρακίου Πόζαρ γ) Έργα Θεού, έργα ανθρώπων: Ο Υγρότοπος Άγρα-Βρυτών-Νησίου.

Κ Π Ε Κ ΙΛ Κ ΙΣ
1. Κάθε σχολείο ένας κήπος

Περιλαµβάνει:

Α) Τεύχος για τον/την εκπαιδευτικό µε

1. Λίγα λόγια για τους κήπους 2. Κήπος & ελληνικό σχολείο 3.
Σχολικές αυλές σχεδιασµένες µε περιβαλλοντικά & εκπαιδευτικά
κριτήρια – Ο σχολικός κήπος 4. Εγκατάσταση σχολικού κήπου 5.
Συντήρηση σχολικού κήπου 6. Παρουσίαση του προγράµµατος
«Κάθε σχολείο… ένας κήπος».

Β) 35 φύλλα εργασίας
Γ) Γλωσσάρι κήπου (2 σελίδες)

ΚΠΕ Ν Α Ο ΥΣ Α Σ
Α΄. Έντυπα µε θέµατα αντίστοιχα των
προγραµµάτων του ΚΠΕ:

1. Στα µονοπάτια του Βερµίου
2. Αράπιτσα, το ποτάµι µας

3. Το νιο, το ευλογηµένο, το αθάνατο νερό
4. Εις το βουνό ψηλά εκεί.

∗ Τα κατορθώµατα µιας δροσοσταλιάς

(εικονογραφηµένη ιστορία για εξοικείωση των
µικρών παιδιών µε κάποιους όρους και φυσικές
διαδικασίες π.χ. δηµιουργία ποταµών, σχέση νερού
µε τη ζωή, δράση ανέµων, χλωρίδα, βλάστηση,
ρόλος του ανθρώπου, …)

Β΄. Εκπαιδευτικό υλικό
(βιβλίο 260 σελίδων και Cd) για το δίκτυο
«Βιοµηχανική κληρονοµιά.
Αξίες από το παρελθόν, παρακαταθήκη για το
µέλλον …».

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ε∆ΕΣΣΑ (η πόλη των νερών)
2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (τόπος της παραγωγής
& της βιοµηχανίας)
3. ΚΑΒΑΛΑ & ΞΑΝΘΗ (οι πόλεις του καπνού)
4. ΝΑΟΥΣΑ (η πόλη της υδροκίνητης κλωστοϋφαντουργίας)
5. ΠΕΙΡΑΙΑΣ (οι µεταφορές στο µεγάλο λιµάνι)
6. ΠΙΕΡΙΑ (τόπος δασικής βιοµηχανίας).

ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(∆ιαθέσιµα και στον ιστότοπο του ΚΠΕ http://kpe-kastor.kas.sch.gr )
1. Οι δρόµοι του νερού – η λίµνη της Καστοριάς
2. Το δάσος
3. Ενέργεια και Περιβάλλον
4. Το Εργαστήρι της Ζωής - Βιοποικιλότητα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
1. Έντυπο µε α. Κριτήρια επιλογής του θέµατος β. Στόχους
του κάθε προγράµµατος γ. Γνωστικό µέρος-θεωρητική
προσέγγιση δ. Μικρό λεξικό όρων ε. Βιβλιογραφία
2. ∆ιαφάνειες
3.Φύλλα εργασιών.

5. Μια σταγονοπαρέα στη λίµνη µας
(Για παιδιά προσχολικής & πρώτης σχολικής ηλικίας)
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Έντυπο µε δραστηριότητες. Έντυπο
και CD για αφόρµηση µε τον κύκλο του νερού. Έντυπο µε
τα πουλιά της λίµνης. Είκοσι επτά (27) φύλλα εργασίας.
Αφίσες και κάρτες µε ζώα, φυτά και άλλους οργανισµούς
που ζουν µέσα κι έξω από τη λίµνη.

6. (Οδηγός αναγνώρισης):
Τα πουλιά της λίµνης της Καστοριάς και της λεκάνης απορροής της
«Η έκδοση εστιάζει στα συχνότερα παρατηρούµενα είδη πτηνών στη λίµνη
Ορεστιάδα (Καστοριάς) και στη λεκάνη απορροής της. Παρουσιάζονται 113 είδη
πτηνών, αντιπρόσωποι 15 τάξεων και 42 οικογενειών, από τα 226 είδη που
κατέγραψαν στη λίµνη Ορεστιάδα και στη λεκάνη απορροής της το ΚΠΕ
Καστοριάς, το Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών, το Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας
(2004) και κάτοικοι της περιοχής µέλη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.
Τα κείµενα και οι φωτογραφίες παρέχουν στον αναγνώστη δυνατότητες
αναγνώρισης των παρατηρούµενων πτηνών και πληροφόρησης για ορισµένα βασικά τους γνωρίσµατα».

ΚΠΕ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

1. Ο σπόρος σιταράκης στη χώρα της βλάστησης
2. Με το σιταράκη … στου µύλου το δροµάκι.
3. Η Νόνα η σταγόνα
4. Σαν παραµύθι το Βελβεντό
(Εικονογραφηµένα παραµύθια)

ΚΠΕ ΜΕΛΙΤΗΣ

Σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (αρχεία Pdf σε Cd rom)
1. Άνθρακες… ο θησαυρός (Πρόγραµµα για την ενέργεια)
Ντοσιέ µε επιστηµονική πληροφόρηση και δραστηριότητες για τις ενότητες:
Α) Ενέργεια – Πηγές Ενέργειας Β) Ιστορικό της γης Γ) Ορυκτά καύσιµα ∆)
Επιπτώσεις από την καύση των ορυκτών καυσίµων Ε) Κλιµατικές αλλαγές ΣΤ)
Εναλλακτικές µορφές Ενέργειας.

2. Τα δάση µας… τα κάλλη µας.
Κεφάλαια: Α) Προστασία των οικοσυστηµάτων
Β) ∆ασικό οικοσύστηµα Γ) Το δασικό οικοσύστηµα του ∆.∆. ∆ροσοπηγής
∆) ∆ραστηριότητες – Γλωσσάρι - Βιβλιογραφία

Κ Π Ε Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Υ Κ Ο Ρ ∆ Ε Λ ΙΟ Υ
1. Αειφορική διαχείριση του νερού στην πόλη
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. Ενηµερωτικό τεύχος για τον εκπαιδευτικό 2. Φύλλα
εργασίας για τους µαθητές 3. ∆ηµοσιεύµατα εφηµερίδων για το νερό
4. Βιντεοταινία «Νερό και Θεσσαλονίκη» 5. CD, µε θέµα τη βιολογική
επεξεργασία λυµάτων για την ανακύκλωση του νερού. 6. Σειρά 16 slides
για την αλόγιστη χρήση του νερού (στο σπίτι, στη γεωργία, στη
βιοµηχανία).
2. Νερό: Χθες, σήµερα, αύριο
(Περιεχόµενο αντίστοιχο µε το προηγούµενο).
3. Από τις πόλεις του κόσµου, στην πόλη µας, στη γειτονιά µας
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεύχος Α΄ για τον/την εκπαιδευτικό 2. Φύλλα εργασίας 3. Τεύχος Β΄ για τον/την
εκπαιδευτικό 4. Σειρά διαφανειών (slides) 5. Σειρά φωτογραφιών / καρτών 6. Κάρτες σταυρολέξου.

4. Βιοµηχανία και Βιώσιµη ανάπτυξη
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεύχος για τον/την εκπαιδευτικό. Σειρά διαφανειών (slides). Φύλλα επίσκεψης σε
βιοµηχανία και φύλλα εργασίας οµάδων. Βοηθητικό υλικό για τις οµάδες εργασίας.
5. Τα πουλιά στην πόλη
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεύχος Α΄ για τον/την εκπαιδευτικό.Φύλλα εργασίας. Τεύχος Β΄ για τον/την
εκπαιδευτικό. Σειρά διαφανειών. Κασέτα µε φωνές πουλιών. Έντυπα (α΄. «Θεσσαλονίκη, η πόλη των
πουλιών», έκδοση ΕΟΕ β΄. «Ετοιµάστε τις φωλιές τους», έκδοση ΕΟΕ γ΄. «Πουλιά της Ελλάδας», έκδοση
ΕΟΕ). Παιχνίδι µετανάστευσης των παρυδάτιων πουλιών. Σειρά καρτών (φωτογραφικό υλικό).

6. Περιβάλλον και ∆ιαφήµιση (έντυπο 174 σελίδων και CD).

7. Ανακύκλωση, µια ιστορία χωρίς τέλος
(φάκελος µε ενηµερωτικό έντυπο, φύλλα εργασίας και slides µε
θέµα την ανακύκλωση χαρτιού, αλουµινίου, γυαλιού, πλαστικού).

Κ Π Ε Μ Α Κ Ρ Ι Ν ΙΤ Σ Α Σ
1. Το τετράδιο του δάσους 2. Τετράδιο µελέτης υδάτινων
οικοσυστηµάτων 3. Θεόφιλος Χατζηµιχαήλ: «Η γνωριµία µε το έργο του
είναι ένα παράθυρο στη φύση»
(έντυπα µε σχετική πληροφόρηση και φύλλα δραστηριοτήτων).

ΚΠΕ ΑΡΓ ΥΡΟ Υ ΠΟΛΗΣ
1. Το δάσος 2. Ταξινόµηση της χλωρίδας και της
ορνιθοπανίδας µε χρήση κλειδών
3. Κυκλοφοριακό – ατµοσφαιρική ρύπανση 4. Η Θάλασσα
(έντυπα µε σχετική πληροφόρηση και φύλλα δραστηριοτήτων).

Κ Π Ε Λ ΙΘ Α Κ Ι Α Σ Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Υ
1. Θαλάσσιο Περιβάλλον – Απειλούµενα είδη 2. Ελιά – λάδι. Ο Ελαιώνας σαν οικοσύστηµα
(φάκελοι µε σχετικά έντυπα).

ΚΠΕ ΝΕ Α ΠΟΛΗΣ ΚΡ ΗΤΗΣ
1. Θάλασσα και γλυφό νερό 2. «Νοφαλιάς», ταξίδι στη φύση και την παράδοση (Πρόγραµµα
για ορεινούς οικισµούς) 3. «Στο Πασχαλίγο… Ροµπέν για λίγο» (Πρόγραµµα για το δάσος).

Ορισµένοι Τίτλοι εκπαιδευτικού υλικού ΜΚυΟ & άλλους φορείς
WWF (Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση)
1. Τα δάση γύρω απ’ τη Μεσόγειο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Εισαγωγή, Ανθολογία κειµένων για τα δάση της
Μεσογείου, ∆ραστηριότητες για το δάσος, Τετράδιο
δραστηριοτήτων, Χάρτης εξάπλωσης δασών Μεσογείου, Το
παιχνίδι της χήνας (επιτραπέζιο οικολογικό παιχνίδι).
2. Cd: Το κλίµα είναι στο χέρι σου
(Έχει σταλεί στα δηµοτικά σχολεία και στα γυµνάσια δια
των Υπευθύνων Π.Ε.).

MEDASSET (Μεσογειακός Σύνδεσµος για τη Σωτηρία των θαλασσίων χελωνών)
1. Μεσόγειος θάλασσα – Πηγή ζωής
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Χάρτης Μεσογείου µε προστατευόµενες περιοχές και
µνηµεία της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς.
8 καρτέλες πληροφοριών για τους θεµατικούς άξονες: 1. Τα ζώα της
θάλασσας 2. Οικοσυστήµατα κοντά και µέσα στη θάλασσα 3. Τι απειλεί τη Μεσόγειο
(και η ιστορία της) 4. Προστατευόµενες περιοχές 5. Μωσαϊκό πολιτισµών.
10 φύλλα δραστηριοτήτων (σχεδιασµένα από το Ελληνικό Παιδικό
Μουσείο).
Οδηγός πλεύσης (φυλλάδιο µε οδηγίες αξιοποίησης του υλικού από τους
ενηλίκους µε εκτενείς πληροφορίες, βιβλιογραφία και φύλλο αξιολόγησης του
πακέτου για εκπαιδευτικούς και εµψυχωτές)

MEdIES (Μεσογειακή Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την αειφορία)
(Και στον ιστότοπο http://www.medies.net)
1. Τα απορρίµµατα στη Ζωή µας (3 έντυπα µε υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό, χρήσιµες σχετικές
γνώσεις, δραστηριότητες)
2. Το νερό στη Μεσόγειο
(Ντοσιέ µε σχετική πληροφόρηση και προτεινόµενες
δραστηριότητες)
Α΄ ΜΕΡΟΣ - ΘΕΩΡΙΑ:
Το νερό στη γη – Η Μεσόγειος – Χρήσεις &
καταχρήσεις.
Β΄ ΜΕΡΟΣ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Νερό, το πανταχού παρόν – Νερό, το ιδιότροπο –
Η ιστορία µιας σταγόνας – Το νερό που πίνουµε
– Νερό & υγεία – Το νερό στο σπίτι µας – Νερό,
έδαφος & γεωργία – Νερό, ενέργεια & βιοµηχανία
- Υγροβιότοποι
UNESCO – UNEP (Και στον ιστότοπο http://www.medies.net)
1. Οδηγός. Εγχειρίδιο για την υπεύθυνη κατανάλωση

«[…] αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο η Υπεύθυνη Κατανάλωση συνδέεται άµεσα µε την
ποιότητα ζωής, την αποτελεσµατική χρήση πόρων (ανθρώπινων και φυσικών), τη µείωση των
απορριµµάτων, καθώς και µε διάφορα ηθικά ζητήµατα, όπως την παιδική εργασία, την
κακοµεταχείριση των ζώων, το δίκαιο εµπόριο και την ισότητα».

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑ∆ΙΟΥ
1. Η ιστορία της γέρικης ελιάς και οι περιπέτειες του λαδιού
(Υλικό προετοιµασίας για µια εκπαιδευτική επίσκεψη
στο Μουσείο της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1. Φάκελος µε θέµα«ανεµόµυλοι»
2. Φάκελος µε θέµα
«Βούρλα µου φέρνεις, καλάθι
πλέκω».

Royal society for the Prevention of Cruelty to animals (RSPCA)
Βασιλική Ένωση για την Πρόληψη της Κακοµεταχείρισης των Ζώων
(Οργάνωση µε έδρα το Horsham στο West Sussex της Μεγάλης Βρετανίας)

1. Animals in mind Initial teacher raining guide to animal welfare education
(Αρχικός οδηγός κατάρτισης εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση ευηµερίας των ζώων)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ (Όλα στην Αγγλική γλώσσα.):

1. Έντυπο (120 σελίδων) οδηγό για την εκπαίδευση για την ευηµερία των ζώων
2. φακέλους και έντυπα µε σχετικά φύλλα εργασίας.

