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 Μονοήμερα Προγράμματα 
(Για μαθητές Νηπιαγωγείων &Δημοτικών Σχολείων) 

1.    «Του κήπου μας οι μυρωδιές » 
 

(Για μαθητές Νηπιαγωγείων &Α,Β,Γ,Δ τάξεων Δ.Σ) 

2.   «Ένα πρωινό παρέα με τον Μπραμιανούλη» 
 
 

(Για μαθητές Νηπ/γίων ,Δ.Σ, Γυμνασίων, Λυκείων) 

3.   «Ο Εγκέλαδος και η παρέα του» 
4. «Η διαχείριση των απορριμμάτων-Το μεγάλο τους 

ταξίδι»  
 

 
 

 
Προγράμματα αειφόρου εκπαίδευσης 

  
 
 

 
Προγράμματα αειφόρου εκπαίδευσης 

  
 
 



               

                  Μονοήμερα η Διήμερα Προγράμματα 
 (Για μαθητές Νηπ/γίων ,Δ.Σ, Γυμνασίων, Λυκείων ) 

1. «Η διατροφή του τόπου μας, διατροφή για τον τόπο 
μας» 

2. «Πεύκα και φρύγανα μαζί» 
 

(Για μαθητές Δ,Ε,ΣΤ τάξεων Δ.Σ, Γυμνασίων, Λυκείων) 

3 .  Κλιματική αλλαγή: «Το κλίμα αλλάζει πρέπει να με 
τρομάζει;» 

4 .«Σταλαγματιά-σταλαγματιά …αδειάζει η στάμνα η 
πλατειά» 

 
(Για μαθητές Δ.Σ, Γυμνασίων, Λυκείων) 

5.  «Παρά θίν΄ αλός» 
6 . «ΑΠΕ για τον τόπο η τόπο για τις ΑΠΕ;» 

 
 
 

 
  
 
 



 
Παιχνίδια γνωριμίας, χωρισμός σε ομάδες 

 

Παρουσίαση της εργασίας της Περιβαλλοντικής Ομάδας 
(την ζητάμε σαν προϋπόθεση για την επίσκεψη τους) 

ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Καλωσόρισμα, προβολή διαφανειών και 
βίντεο ενημέρωσης  για την περιοχή μας και 
την εισαγωγή στο πρόγραμμα  
 



Κολατσιό με αγνά τοπικά βιολογικά προϊόντα 
(εφόσον έχουμε χρηματοδότηση) 

Από την ομαδική προετοιμασία μέχρι τη λήξη 
του κολατσιού μέσα σε μίση ώρα υλοποιείτε 
πρόγραμμα  καλύτερης ποιότητας ζωής. Με 
βιωματικές δράσεις περνούν  τα μηνύματα για  
ένα ισορροπημένο μοντέλο διατροφής μέσω 
της κρητικής διατροφικής κουλτούρας και 
συγχρόνως ο σεβασμός στο περιβάλλον  



 

Αξιολόγηση του προγράμματος με παιχνίδια κινητοποίησης των 
αισθήσεων της σκέψης και της μνήμης. 



 

 
 
 
Ένα πρωινό παρέα με τον Μπραμιανούλη 

Παίζουμε με τους μαθητές εκπαιδευτικά παιχνίδια επισκεπτόμαστε 
το  φράγμα των Μπραμιανών. Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στο 
πρόβλημα της έλλειψης και της ορθολογικής διαχείρισης του νερού. 
 



 
 
                
 

 Του κήπου μας οι μυρωδιές                              

Οι μαθητές παίρνουν ιδέες και δημιουργούν τον σχολικό τους 
κήπο, φτιάχνουν αυτοποτιζόμενες  γλάστρες ή μικρούς 
κομποστοποιητές με ανακυκλώσιμα υλικά.  
 



Ο Εγκέλαδος και η παρέα του 

Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στις φυσικές 
καταστροφές και στα φυσικά φαινόμενα 
Σκοπός  του η διαχείριση του κινδύνου  μέσω 
ασκήσεων ετοιμότητας και  διακρατικών 
δραστηριοτήτων. 



 
 
 
 
 
 
Το πρόγραμμα  σχετίζεται με την υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά και 

τη  διαχείριση των απορριμμάτων, την μείωση της κατανάλωσης, ιδέες 
για επαναχρησιμοποίηση  υλικών, την ανακύκλωση, τη κομποστοποίηση, τη 
διαχείριση των φυσικών πόρων κλπ. 
 

«Η διαχείριση των απορριμμάτων-Το μεγάλο τους ταξίδι»  
 



 
 
 
 
 

 Σταλαγματιά- σταλαγματιά …  αδειάζει η στάμνα η 
πλατειά. 

Με τη χρήση συσκευών και εργαστηρίων ερευνούμε τις ιδιότητες του νερού. 
Παίζουμε με τους μαθητές εκπαιδευτικά παιχνίδια επισκεπτόμαστε 
υγροβιότοπους στην κατεύθυνση να κάνουν μόνοι τους προτάσεις για την 
εξοικονόμηση και την ορθολογική διαχείριση του νερού.  

 



 
 

     ΑΠΕ για τον τόπο ή τόπο για τις ΑΠΕ; 
 

Οι μαθητές μαθαίνουν  πως παράγεται ενέργεια με ήπιο και αειφόρο 
τρόπο, χωρίς να μολύνεται το περιβάλλον. Με παιχνίδι ρόλων  μπαίνει 
το ερώτημα   αν θα πρέπει οι ΑΠΕ να εγκαθίστανται ασύδοτα και 
οπουδήποτε. Μαγειρεύομαι οικολογικά φαγητά στον ηλιακό φούρνο 
του ΚΠΕ κάνουμε βόλτα με ποδήλατα στην Ιεράπετρα. 



Διεξάγουμε έλεγχο παραμέτρων , βιωματικά εργαστήρια, κατασκευές , 
ψάρεμα, ερευνούμε τις παραλίες της πόλης, συζητάμε, παίρνουμε 
συνεντεύξεις από τους ψαράδες και τις λιμενικές αρχές.  

 
 
 
 

Παρά θιν’αλός 
 



Η διατροφή του τόπου μας,  
                               διατροφή για τον τόπο μας… 

Πρόγραμμα με θέμα τις διατροφικές επιλογές μας  αλλά και τη σχέση τους με την 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στο 
μαγείρεμα εύκολων Κρητικών εδεσμάτων με αγνά τοπικά προϊόντα, δημιουργώντας 
ένα αξέχαστο θρεπτικό, γευστικό και υγιεινό  γεύμα  



           Πεύκα και φρύγανα μαζί 

Στο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για  το οικοσύστημα του 
δάσους. Περπατώντας στο περιβαλλοντικό μονοπάτι  ανακαλύπτουν βιοδηλωτικά 
ίχνη διαφόρων οργανισμών, επισημαίνουν ανθρώπινες παρεμβάσεις, 
αναγνωρίζουν κάποια είδη φυτών, αναγνωρίζουν ήχους. Καταγράφουν  το πάχος 
των κορμών των δένδρων, του ύψους τους κατ' εκτίμηση, των ειδών τους και της 
ηλικίας τους. 



Κλιματική αλλαγή:  
«Το κλίμα αλλάζει πρέπει να με 

τρομάζει;» 

 

Μέσω του προγράμματος, οι μαθητές: 
•    Ενημερώνονται για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, τις 
αιτίες και τις επιπτώσεις του. 
•    Αντιλαμβάνονται τον καθοριστικό ρόλο των ίδιων στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος. 
•    Ανακαλύπτουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να 
δραστηριοποιηθούν προκειμένου να μειώσουν την 
κατανάλωση ενέργειας και να προστατέψουν το κλίμα, 
εξοικονομώντας ενέργεια και προσπαθώντας όσο μπορούν να 
βάλουν τις Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας στη ζωή τους. 



 



 Εθνικό Θεματικό Δίκτυο:           «Διατροφή, 

Περιβάλλον και Υγεία» 



 Στόχοι του Δικτύου 
o Ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών για την παρούσα κατάσταση 

o Ευαισθητοποίηση σε θέματα διατροφής-περιβάλλοντος 

o Μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος με ταυτόχρονη στροφή στα 
τοπικά προϊόντα 

 Συνεργαζόμενοι φορείς 

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (Κλινική Προληπτικής Ιατρικής 
και Διατροφής) 
Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμου Κρήτης  
ΤΕΙ Κρήτης (Τμήμα Διατροφής και  Διαιτολογίας) 
WWF Ελλάδας 
Περιφέρεια Κρήτης 



ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΥΓΕΙΑ 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 


