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1. Το πρόγραμμα

“Η Ενέργεια Για Ζωή Ταξιδεύει” είναι ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα 
περιβαλλοντικού περιεχομένου, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και ενήλικες 
13 απομακρυσμένων περιοχών.
Οι επιλεγμένες περιοχές για το έτος 2019-2020 είναι: Ανάφη, Δονούσα, 
Σχοινούσα, Αστυπάλαια, Ικαρία, Ψαρά, Άγιος Ευστράτιος, Σκιάθος, Κάσος, 
Κέα, Καστελόριζο, Ιθάκη και Ίμβρος

Μέσα και έξω από τη σχολική αίθουσα, οι μαθητές θα συμπορευθούν με τους 
εκπροσώπους των περιβαλλοντικών φορέων, σε ένα ταξίδι ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τρόπους διαφύλαξης των αποθεμάτων του 
φυσικού περιβάλλοντός μας, τη θεματική της αειφόρου ανάπτυξης αλλά και 
τις μεθόδους διαχείρισης της ενέργειας και των φυσικών μας πόρων. Όλα 
τα παραπάνω, επιτυγχάνονται έχοντας ως κεντρικούς άξονες τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, και πιο συγκεκριμένα τους εξής επτά:

4. 
Ποιοτική 

Εκπαίδευση

7. 
Φτηνή και 
Καθαρή 
Ενέργεια

11. 
Βιώσιμες 

Πόλεις και 
Κοινότητες

12. 
Υπεύθυνη 

Κατανάλωση 
και Παραγωγή

13. 
Δράση 

Για το Κλίμα

14. 
Ζωή στο Νερό

17. 
Συνεργασία για 
τους Στόχους
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Στόχοι Bιώσιμης ανάπτυξης ΟΗΕ
Φέτος, επικεντρωνόμαστε στους στόχους του ΟΗΕ, και συγκεκριμένα 
στους εξής 7:

Πιο αναλυτικά:

• Στηρίζουμε την πρόσβαση στην ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση αγοριών 
και κοριτσιών, βοηθώντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων που προάγουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και το βιώσιμο τρόπο ζωής

• Στηρίζουμε την πρόσβαση σε προσιτές, βιώσιμες και σύγχρονες πηγές 
ενέργειας με αντίστοιχα έργα υποδομής

• Μέσω του πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα των δράσεών μας, συμμετέχουμε 
στην προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αντικτύπου  των τοπικών 
κοινωνιών με ιδιαίτερη επικέντρωση στη διαχείριση αποβλήτων

• Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα σε μεθόδους μείωσης αποβλήτων, ανακύκλωσης 
και επαναχρησιμοποίησης

• Υποστηρίζουμε την πρόσβαση απομακρυσμένων περιοχών σε δράσεις 
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με θέματα που αφορούν την 
κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της

• Μεγάλο μέρος των δράσεων αφορά το φαινόμενο της θαλάσσιας ρύπανσης 
και τους τρόπους προστασίας των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων

• Συνεργαζόμαστε με έμπειρους φορείς που έχουν υπάρξει συνοδοιπόροι μας 
από την αρχή του προγράμματος, αλλά και με καινούριους φορείς κάθε χρόνο, 
λειτουργώντας με σεβασμό προς τις υπάρχουσες πολιτικές που αφορούν τη 
βιώσιμη ανάπτυξη.

4. Ποιοτική Εκπαίδευση
7. Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια

11. Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες
12. Υπεύθυνη Κατανάλωση & Παραγωγή

13. Δράση Για το Κλίμα
14. Ζωή στο Νερό

17. Συνεργασία για τους Στόχους
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1. Άξονεs προγράμματοs

1οs άξονας: Eργαστήρια
Θα πραγματοποιηθούν διαδραστικές δημιουργικές δραστηριότητες για 
τους μαθητές με θεματικές ενότητες οι οποίες υπηρετούν τους 7 Στόχους 
που προαναφέραμε. Τα θέματα των δράσεων συμπεριλαμβάνουν: την 
κλιματική αλλαγή, την ανακύκλωση, τη διαχείριση των θαλάσσιων ρύπων, 
τη διατήρηση των θαλασσών και των οικοσυστημάτων τους, τη σωστή 
διαχείριση ενέργειας αλλά και χρήση εναλλακτικών και βιώσιμων πηγών 
ενέργειας. Επίσης, τα εργαστήρια θα ενημερώσουν τους μαθητές για τη 
διατήρηση της σπάνιας ελληνικής χλωρίδας, καθώς και για τρόπους 
προστασίας της άγριας πανίδας.



1. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

Τίτλος εργαστηρίων: «Δάσος, πηγή νερού και ζωής», 
«Οι Αγρι-άνθρωποι, Πολίτες του μέλλοντος».

Η παρουσίαση των προγραμμάτων είναι διαδραστική και περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων παιχνίδια βιωματικού χαρακτήρα με στόχο την ευαισθητοποίηση και 
ενεργοποίηση των παιδιών για τα δασικά οικοσυστήματα και το νερό, καθώς 
και για τα περιβαλλοντικά ζητήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Μέσα από το παιχνίδι γνώσεων, επιδιώκεται για τους μαθητές να 
συνειδητοποιήσουν την άμεση σχέση τους με τα δάση και το νερό, 
να αναθεωρήσουν τη σχέση τους με τη φύση και την άγρια ζωή, να 
αναπτύξουν στρατηγικές μάθησης, να προβληματιστούν για τα θέματα που 
προβάλλονται, να αντιληφθούν τους αειφορικούς τρόπους διαχείρισης και 
να συνειδητοποιήσουν την αλληλεξάρτηση των ανθρώπων με τη φύση.
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2. ΕΘΕΛΩ
Τίτλος εργαστηρίου: «ΓΗ 2030»

Στα σχολεία θα ταξιδέψουν εκπαιδευτικές βαλίτσες που περιέχουν 
εκπαιδευτικό υλικό το οποίο καλύπτει θέματα που προκύπτουν από τους 
17 Στόχους για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ.Ο σχεδιασμός του υλικού 
της εκπαιδευτικής βαλίτσας γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι:

• Ανοιχτό σε πολλές αναγνώσεις
• Ευέλικτο
• Διαθεματικό
• Προσαρμόσιμο σε διαφορετικά επίπεδα και ηλικίες 
• Σφαιρική παρουσίαση κάθε θέματος
• Βιωματική προσέγγιση
• Προαγωγή της έρευνας μέσα από εκπαιδευτικά σενάρια 
• Πρόσκληση για διάλογο - διάδραση

Ο εκπαιδευτικός, ενημερώνεται μέσα από ειδικά διαμορφωμένο υλικό με 
οδηγίες και προτάσεις έχοντας αυτονομία να αναπτύξει σε όποιο βαθμό 
μπορεί η τάξη του τα θέματα που προτείνονται.
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3. ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ

Τίτλος εργαστηρίου: «Βιβλία σε ρόδες»

Το πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ φέρνει μια μικρή, κινητή, θεματική 
βιβλιοθήκη μέσα στις σχολικές τάξεις των δημοτικών σχολείων. Η προσέγγιση 
αυτή δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να ξεφυλλίσουν, να μελετήσουν, να 
διαβάσουν ή να ακούσουν τα βιβλία στην τάξη, αλλά και να δανειστούν 
κάποια από αυτά στο σπίτι τους.

Τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ φτάνουν μέσα σε ένα σάκο με ρόδες και παραμένουν 
στη σχολική τάξη επί τέσσερις εβδομάδες, ώστε να υπάρχει χρόνος για 
δανεισμό. Τα 25 περίπου βιβλία του κάθε σάκου, είναι χωρισμένα σε 
θεματικές ενότητες και καλύπτουν τρία επίπεδα αναγνωστικής ικανότητας.

Οι θεματικοί σάκοι που έχουν επιλεχθεί είναι: ΘΑΛΑΣΣΑ, ΝΕΡΟ, ΖΩΑ, 
ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΔΑΣΗ. Το πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ θα ταξιδέψει σε 
όλες τις νησιωτικές και μη περιοχές του προγράμματος.
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4. ΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ

Τίτλος εργαστηρίου: «Η Γη και εγώ»

Οι μικροί μας φίλοι μπαίνουν σε μια φουσκωτή αίθουσα και καθισμένοι 
κάτω από το θολωτό τρούλο, περιβάλλονται από το θέαμα των ταινιών 
υψηλής ανάλυσης που αφορούν τον πλανήτη Γη. Η ταινία (συμπαραγωγή 
του Ιδρύματος Ευγενίδου και της εταιρίας Animonautes) με τίτλο «Η Γη 
και εγώ», παρουσιάζει με απλό τρόπο σύνθετα ζητήματα και επιστημονικά 
δεδομένα που βοηθούν τον καθένα από εμάς να αναλογιστεί τις πράξεις 
του και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και τη ζωή στον πλανήτη.

Το κινητό πλανητάριο καθοδηγεί τους μαθητές μαγικά σ’ αυτό το 
απίστευτο ταξίδι μέσα από τον Πλανήτη Γη, εισάγοντας ένα πρωτότυπο 
και επικοινωνιακό τρόπο μάθησης. Οι σχολικές αίθουσες μετατρέπονται 
σε τόπους δημιουργικής και συναρπαστικής πρόκλησης και τα παιδιά 
έρχονται σε επαφή με θέματα που αφορούν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές, κατανάλωση 
και παραγωγή ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακύκλωση, 
αποψίλωση των δασών, μεταφορές, παραγωγή και μεταφορά τροφίμων, 
βιοποικιλότητα, ερημοποίηση και μόλυνση υδάτων, επιπτώσεις του 
σύγχρονου τρόπου ζωής στο ανθρώπινο σώμα.

Η παιδαγωγική θεματική του περιβάλλοντος που έχει επιλεχθεί 
απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και συνδέεται άμεσα με το μάθημα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
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5. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Τίτλος εργαστηρίου: 
“Κομποστοποίηση Πράσινων Απορριμμάτων 

& Οργανικών Υπολειμμάτων”

Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διεργασία η οποία ορίζεται ως 
«βιολογική οξειδωτική διαδικασία αποικοδόμησης και σταθεροποίησης 
των οργανικών υλικών, υπό συνθήκες οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη 
θερμοκρασιών της θερμόφιλης περιοχής και το τελικό προϊόν πρέπει 
να είναι αρκετά σταθερό για εφαρμογή στο έδαφος χωρίς ανεπιθύμητες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις».

Εφαρμόζεται για την ορθολογική διαχείριση των οργανικών υλικών 
με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την παραγωγή 
ενός προϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό – οργανικό λίπασμα. Συμβάλλει στην 
ανακύκλωση της οργανικής ύλης και στη διατήρηση της οργανικής ουσίας 
του εδάφους.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δενδρώδεις και λαχανοκομικές καλλιέργειες, 
σε φυτώρια, σε αναδασώσεις, σε κήπους, σε κοινόχρηστους χώρους 
πρασίνου, στη βελτίωση υποβαθμισμένων εδαφών κ.α.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε μαθητές Ε’ και Στ’ Δημοτικού και Γυμνασίου.
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6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΩΝ

Τίτλος εργαστηρίου: «Εξερευνώντας τη θάλασσα 

με τους Ωκεανογράφους»

Τα εργαστήρια αποτελούνται από δύο σκέλη, την Παρουσίαση και τα 
Βιωματικά Εργαστήρια που έχουν φτιαχτεί για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου 
και Λυκείου. Η παρουσίαση έχει τίτλο «Εξερευνώντας τη θάλασσα με τους 
Ωκεανογράφους» και τα Βιωματικά εργαστήρια είναι τα εξής:

1: Στρωμάτωση νερού
Σε  δεξαμενή, διαχωρισμένη στα δύο, βάζουμε χρωματισμένα νερά 
διαφορετικής θερμοκρασίας. Αφαιρώντας σταδιακά το διαχωριστικό, 
παρατηρούμε τη στρωμάτωση του νερού (ανώτερο στρώμα με μεγαλύτερη 
θερμοκρασία, ενδιάμεσο αναμεμειγμένο στρώμα, κατώτερο στρώμα με 
μικρότερη θερμοκρασία).

2: Παράκτια διάβρωση
Με καθημερινά υλικά (πλαστελίνη, κύβοι ζάχαρης, νερό, πιστολάκι μαλλιών) 
φτιάχνουμε μοντέλο κατοικημένης παραλίας με διαφορετικές κλίσεις ακτής, 
η οποία, φυσώντας με το πιστολάκι το νερό, διαβρώνεται ανάλογα με την 
κλίση.

3: Διήθηση νερού
Σε κωνική φιάλη εργαστηρίου τοποθετούνται φίλτρα (βαμβάκι, μικρές 
πέτρες, άμμος κλπ). Στη συνέχεια ρίχνουμε νερό αναμεμειγμένο με λάδι και 
χώμα. Το μείγμα διηθείται μέσω των φίλτρων, τα οποία συγκρ ατούν το λάδι 
και το καθαρό νερό καταλήγει σε γυάλινο ποτήρι ζέσεως.
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7. ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τίτλος εργαστηρίου: «Προστατεύω τα παιδιά από 

το σεισμικό και τον ηφαιστειακό κίνδυνο»

Στόχος η ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών 
και μαθητών για τους τρόπους προστασίας από τον κίνδυνο σεισμικών ή 
ηφαιστειακών καταστροφών και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, 
ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου 
και καθηκόντων έρευνας, αυτοελέγχου και αυτοδιαχείρισης, επίλυσης 
προβλημάτων, κοινωνικών δεξιοτήτων, κριτικής σκέψης, κ.ά.

Περιεχόμενο:
Τρία βιβλία (οδηγίες χρήσης, οδηγός εκπαιδευτικού, οδηγός 
δραστηριοτήτων), ηλεκτρονικό υλικό (CD ROM από ΟΑΣΠ και Video dos-
sier) και εκπαιδευτικές δραστηριότητες διαβαθμιζόμενης δυσκολίας και 
προσαρμοσμένες στα διάφορα ηλικιακά επίπεδα (επιτραπέζια παιχνίδια, 
ασκήσεις παρατηρητικότητας).
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8. ΝΟΗΣΙΣ
Τίτλος εργαστηρίου: 

«Ενέργεια: επιλέγω & εξοικονομώ»

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ 
αποτελεί ένα κοινωφελές, πολιτιστικό, επιμορφωτικό, μη κερδοσκοπικό 
Ίδρυμα, το οποίο προβάλλει τον τεχνικό πολιτισμό και αποτελεί το 
κατάλληλο περιβάλλον για την ενημέρωση του κοινού γύρω από τις 
εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να 
αντιληφθούν ότι η ενέργεια παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας και ότι 
οι προσωπικές επιλογές μας μπορούν να επηρεάσουν την κατανάλωση 
ενέργειας σε ατομικό επίπεδο, το κόστος της, καθώς και τη συνολική 
ενεργειακή κατάσταση (εξάντληση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας).
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9. Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ  Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  

ΙΔΡΥΜΑ  Π ΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τίτλος εργαστηρίου: 
Η μυστική ζωή των φυτών και η σπουδαιότητα της 
Βιοποικιλότητας

Το προτεινόμενο πρόγραμμα έχει ως στόχο να  γνωρίσει στους μαθητές τα 
Ελληνικά ενδημικά φυτά, πολλά εκ των οποίων απειλούνται με εξαφάνιση. 
Να μάθουν τους λόγους για τους οποίους οι πληθυσμοί των φυτών 
έχουν μειωθεί σημαντικά και να γνωρίσουν τις δράσεις που οφείλουν να 
εφαρμόζουν οι φορείς και οι πολίτες της χώρας για να προστατεύουν τους 
φυσικούς οικότοπους που απειλούνται με περιβαλλοντική υ ποβάθμιση. Θα 
γίνει παρουσίαση των σημαντικότερων οικοτόπων στους οποίους διαβιούν 
σπάνια, υπο εξαφάνιση φυτικά είδη, παρουσίαση των φυτών αυτών και των 
ιδιοτήτων τους (φαρμακευτικές, αρωματικές κλπ) και θα πραγματοποιηθεί 
διαδραστικό εργαστήριο για τη δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού 
(συλλογή σπόρων). Η τράπεζα σπόρων θα παραμείνει στο σχολείο για να 
εμπλουτίζεται από τους μαθητές σε διάφορες περιόδους του χρόνου, με 
σπόρους από φυτά της περιοχής με σκοπό τη διατήρησή τους. Οι σπόροι 
θα μπορούν να φυτεύονται από τους μαθητές για να παράγουν τα νέα φυτά 
οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.
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10. ΕΛΚΕΘΕ

Τίτλος εργαστηρίου: «Θαλάσσια Ρύπανση»

Η Μονάδα Εκπαίδευσης του ΕΛΚΕΘΕ εκπονεί εκπαιδευτικά προγράμματα 
για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση εδώ και 16 έτη. 
Η Μονάδα Εκπαίδευσης του ΕΛΚΕΘΕ δημιουργήθηκε και στηρίζεται από 
εργαζόμενους στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., οι οποίοι, παράλληλα με τις ερευνητικές ή 
διοικητικές δραστηριότητές τους, επιθυμούν να  μεταδώσουν τις γνώσεις 
και την αγάπη τους για το υδάτινο περιβάλλον στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Το εργαστήριο που θα απευθύνεται στους μαθητές, πραγματεύεται το 
πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων: Tι είναι, πού βρίσκονται, πώς 
εισέρχονται και πως συμπεριφέρονται μέσα στη θάλασσα και τι προβλήματα 
δημιουργούν στους θαλάσσιους οργανισμούς. Γίνεται διαχωρισμός με βάση 
το μέγεθος σε μεγάλα ή «μακρο-απορρίμματα» (μπουκάλια, σακούλες, 
κουτάκια αλουμινίου κλπ.) και σε μικρού μεγέθους απορρίμματα, τα 
«μικροπλαστικά» που έχουν μέγεθος λίγα χιλιοστά (0,1-5,0mm). Οι μαθητές 
παρατηρούν τις κατηγορίες μικροπλαστικών και μαθαίνουν για τον τρόπο 
με τον οποίο τα πλαστικά κατακερματίζονται σε μικρότερα κομμάτια και 
αποτίθενται στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.
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11. ΑΠ’ΟΥΣΙΑ

Τίτλος εργαστηρίου: 
“Καλοτεχνίες και κακοτεχνίες στο σχολείο μου!”

Η συνεταιριστική ομάδα εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας “Απ’ ουσία” ασχολείται 
με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών 
προγραμμάτων βιωματικού χαρακτήρα. Ταυτοχρόνως, στοχεύει στη 
δημιουργία εκπαιδευτικών κοινοτήτων παιδιών και ενηλίκων με στόχο την 
προώθηση του δημιουργικού διαλόγου και την εξερεύνηση νέων μεθόδων 
μάθησης και εναλλακτικής προσέγγισης των τεχνών.
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό εργαστήριο αποσκοπεί να μεταμορφώσει το 
σχολείο σε χώρο τέχνης! Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν 
καλλιτεχνικά χρησιμοποιώντας ποικίλα εικαστικά μέσα όπως: το γκράφιτι, το 
στένσιλ, η μεταξοτυπία καθώς και τη δημιουργία εικαστικών κατασκευών με 
ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. Μέσα από τις εικαστικές 
παρεμβάσεις τα παιδιά θα οικειοποιηθούν τον περιβάλλοντα χώρο τους, 
αφήνοντας το προσωπικό τους στίγμα. Παράλληλα, θα ενεργοποιήσουν τη 
φαντασία τους και μέσα από το παιχνίδι θα γνωρίσουν την φιλοσοφία των 
μηδενικών απορριμάτων και της κυκλικής οικονομίας.
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12. KID A WORKSHOP

Το Kid A είναι μια ομάδα που σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά 
προγράμματα που αποσκοπούν στην εξοικείωση των παιδιών με τη τέχνη, 
την αρχιτεκτονική, την φύση, την κοινωνία και την ζωή, γενικά και ειδικά.
Εργαστήριο για παιδιά με αφορμή την ποικιλομορφία των κοινωνικών χώρων 
κατοίκησης, σε σχέση με τη γεωγραφικής τους διαφορετικότητα. Παιχνίδι, 
σίτιση, μετακίνηση, σχολείο, σπίτι, δίκτυο, ήχοι, ζώα, μυρωδιά: κοινές 
θεματικές τις οποίες θα προσεγγίσουν τα παιδιά που ζουν σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα. Το περιβάλλον που ζει ένα παιδί στο νησί ποικίλει από 
το περιβάλλον του παιδιού που ζει σε ένα αστικό κέντρο - όχι μόνο στα 
προφανή. Ας ακούσουμε τι έχουν να μας πουν από τη πλευρά τους, σε 
σχέση με τους τρόπους που οργανώνεται, συχνωτίζεται, αλληλεπιδρά και 
γενικώς ενεργεί ο κάτοικος - παιδί στον κάθε τόπο.
Φύση και άνθρωπος σε διαφορετικούς συσχετισμούς - πως επηρεάζουν τη 
ζωή ενός παιδιού;

Το κατοικημένο περιβάλλον θα αποτελέσει την αφορμή για την έναρξη του 
εντοπισμού κοινών και μη πρακτικών, αναγκών και προτάσεων με στόχο 
την δημιουργία ενός έργου που θα παρουσιάζει το δικό τους βιώμα, τη δική 
τους οπτική. Προτεινόμενα μέσα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης είναι η 
προβολή πρωτότυπου video, από υλικό που θα συγκεντρωθεί στα πλαίσια 
του συγκεκριμένου workshop, και η παραγωγή αντίστοιχου οπτικοποιημένου 
έργου με την ομάδα δράσης.
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13. ΤΗΕ ΒΕΕ CAMP

Το The Bee Camp είναι μία περιβαλλοντική οργάνωση που στόχο έχει την 
ενημέρωση και την καλλιέργεια σεβασμού στους ανθρώπους για τη φύση 
και τη συνύπαρξή τους με τους άλλους οργανισμούς. Δημιουργήθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2017, ως λύση στο παγκόσμιο πρόβλημα της θνησιμότητας 
των επικονιαστών που οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη βιοτόπου καθώς και 
στη συστηματική αποσύνδεση των ανθρώπων από τη φύση, το περιβάλλον 
και την παραγωγή της τροφής.
Με αφορμή τη μέλισσα, το The Bee Camp σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά 
προγράμματα για παιδιά και ενήλικες και συμβάλλει ενεργά στην αύξηση 
του αστικού πρασίνου δημιουργώντας πράσινους διαδρόμους στις πόλεις.
Βιωματικά εργαστήρια για παιδιά Δημοτικού μέσω της τέχνης:

1. ΦΤΙΑΞΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΝΑ AIRBEE’N’BEE
Aν ήσουν μέλισσα και τριγυρνούσες στην πόλη, τι θα έκανες; Που θα
περνούσες τη νύχτα σου και που θα έβρισκες το φαγητό σου; Θα είχες
άραγε κάποιο μέρος για να συναντάς τους φίλους σου; Θα υπήρχε για
εσένα ένα καταφύγιο για να κοιμάσαι τα βράδια; Όλες αυτές τις απορίες
θα τις λύσουμε μέσα από ένα βιωματικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης όπου τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν
ένα ξενοδοχείο εντόμων αλλά και να φτιάξουν τις δικές τους σπορο-βόμβες
που στο τέλος θα πετάξουν για να φυτρώσουν πολύχρωμα λουλούδια στην
πόλη μας.
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ΤΗΕ ΒΕΕ CAMP

2. ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΜΠΛΕ...
Γνώριζες ότι υπάρχουν πολύχρωμες μέλισσες; Είχες σκεφτεί ποτέ ότι
μπορούν να βλέπουν και να μυρίζουν με έναν μοναδικό τρόπο; Είχες ακούσει
ποτέ για τον φανταστικό χορό τους; Πιστεύεις ότι μπορεί να έχουν σούπερ-
δυνάμεις; Εσύ, άραγε αν ήσουν μέλισσα, τι μέλισσα θα ήσουν; Πρόκειται για
ένα βιωματικό εργαστήριο κατα το οποίο τα παιδιά θα παρατηρήσουν μέσα
από τα μικροσκόπια και θα έχουν την ευκαιρία να δουν όπως οι μέλισσες.
Θα επεξεργαστούν την έννοια της διαφορετικότητας και θα μελετήσουν
για τις μοναχικές μέλισσες κατασκευάζοντας τη δική τους μέλισσα-σούπερ
ήρωα.

3. THE BEE SPOTS
Το Bee Spot είναι ένα ασφαλές καταφύγιο για τις μοναχικές μέλισσες της
πόλης. Είναι μία εγκατάσταση που συνδυάζει :
- φυτά πλούσια σε νέκταρ και γύρη (τροφή)
- φυσική κατασκευή (ξενοδοχείο εντόμων).

ΟΦΕΛΗ
Παρέχουν τροφή και καταφύγιο σε μέλισσες, πεταλούδες, πασχαλίτσες κ.α. 
Προστατεύουν την αστική βιοποικιλότητα
Προστατεύουν απειλούμενα είδη
Επανασυνδέουν τους ανθρώπους με τη φύσ Ευαισθητοποιούν
Εκπαιδεύουν Διακοσμούν
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14. THE TIPPING POINT

Τίτλος εργαστηρίου: “Ανακαλύπτοντας 
επαγγέλματα που σχετίζονται με το περιβάλλον”

Το TTP υλοποιεί τη δράση “Ανακαλύπτοντας επαγγέλματα που σχετίζονται 
με το περιβάλλον” σε Γυμνάσια ή/και Λύκεια νησιωτικών προορισμών. 
Με τη συμμετοχή τους στη δράση, ομάδες μαθητών “συναντούν” μέσω 
live video ανθρώπους-πρότυπα (μέντορες) από όλο τον κόσμο - τους 
οποίους δεν θα μπορούσαν να συναντήσουν διαφορετικά. Μηχανικοί 
Περιβάλλοντος, Ωκεανογράφοι, Καλλιεργητές αρωματικών φυτών και άλλοι 
επαγγελματίες (μέντορες) του κλάδου Περιβάλλοντος, μοιράζονται τη γνώση 
και την εμπειρία τους με τους μαθητές, συζητούν και λύνουν τις απορίες 
τους, δίνοντάς τους με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις 
ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές στο συγκεκριμένο αντικείμενο, 
καθώς και να ανακαλύψουν επιχειρηματικά το φυσικό πλούτο του τόπου 
τους. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με 
θέματα που αφορούν στην προστασία περιβάλλοντος, κλιματική αλλαγή, 
θαλάσσια ρύπανση, αποδοτική ανακύκλωση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
κλπ, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους.

Θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το Περιβάλλον

1. Προστασία του περιβάλλοντος
2. Πώς να διατηρούμε καθαρές τις θάλασσες
3. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
4. Σωστή και αποδοτική ανακύκλωση
5. Έντονα καιρικά φαινόμενα
6. Κλιματική αλλαγή
7. Διαχείριση Βιοποικιλότητας
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15. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τίτλος εργαστηρίου «Η βαλίτσα του σεισμού»

Σχεδίαση ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος για την ενημέρωση 
και εξοικείωση με τον σεισμό.

Το έργο στοχεύει στην ενημέρωση και εξοικείωση των μαθητών (νηπιαγωγείο 
μέχρι και λύκειο) σε θέματα σεισμών και αντισεισμικής προστασίας, σε 
περιβάλλον οικείο για αυτούς, όπως η σχολική τάξη, με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών – αλλά και παραδοσιακών - και ταυτόχρονα επιστημονικών 
μεθόδων εκμάθησης μέσω ολοκληρωμένων, σύγχρονων, ευέλικτων και 
φιλικών μέσων. Οι πολλαπλοί στόχοι που επιτυγχάνονται μέσα από το έργο 
είναιη εκμάθησητωνμαθητώνστοτιείναισεισμός,πού,πώςκαιγιατίγίνονταιοισε
ισμοί, τα μέτρα προστασίας και πρόληψης, ιδιαίτερα σε ατομικό επίπεδο, 
καθώς και η εμπειρία της προσομοίωσης του σεισμού, της εξοικείωσης με 
την αίσθηση του σεισμού και, φυσικά, η λήψη των απαραίτητων μέτρων 
αυτοπροστασίας, μέσα από παιχνίδια και εκπαιδευτικά εργαλεία, όπου θα 
συμμετέχουν τα ίδια τα παιδιά.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι συγκεντρωμένο στη «βαλίτσα του σεισμού», η 
οποία περιέχει εκπαιδευτικά παιχνίδια με βιωματική εμπειρία προσομοίωσης 
σεισμών σε σεισμική τράπεζα, πρότυπο δίκτυο σεισμογράφων μικρής 
εμβέλειας, βιβλία, έντυπα και το «σακίδιο έκτακτης ανάγκης».
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16. Scihigh STEM

Οι εκπαιδευτικές δράσεις είναι βασισμένες στην δημιουργικότητα, την 
γνωριμία με την επιστήμη και την τεχνολογία. Μέσα από τον σχεδιασμό, 
την κατασκευή, τον προγραμματισμό και την συνεργασία, οι μαθητές 
περιηγούνται σε επίκαιρα ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και 
επιδιώκουν να καταστρώσουν σχέδια και δράσεις για την επίλυσή τους .
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται διακρίνονται στις ακόλουθες 
θεματικές ενότητες:

● «Σχεδιάζοντας την Ενεργειακή Αυτονομία»
● «Ανακαλύπτοντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»
● «Κατασκευάζοντας έναν Μετεωρολογικό Σταθμό»
● «Νερό από Αέρα, Warka tree και Αρμυρίκι»
Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές γνωρίζουν φαινόμενα και διαδικασίες
της Φύσης τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για μια αρμονική συνύπαρξη
με το περιβάλλον.
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2013-2014
ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΚΑΣΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
ΣΕΡΙΦΟΣ
ΣΙΚΙΝΟΣ
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ

2014-2015
ΓΑΥΔΟΣ
ΚΥΘΗΡΑ
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
ΒΟΒΟΥΣΑ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ
ΜΗΛΙΩΤΑΔΕΣ
ΠΑΠΙΓΚΟ
ΠΩΓΩΓΙΑΝΗ
ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ
ΚΕΚΡΚΥΡΑ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΠΑΞΟΙ

2015-2016
ΔΑΔΙΑ
ΛΕΠΤΗ
ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ
ΠΩΓΩΓΙΑΝΗ
ΚΑΛΠΑΚΙ
ΖΩΟΔΟΧΟΣ
ΛΟΓΓΑΔΕΣ
ΧΙΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΗΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ

2016-2017
ΒΛΑΣΙΑ
ΔΑΦΝΗ
ΠΑΟΣ
ΠΕΤΣΑΚΟΙ
ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΙΘΑΚΗ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΔΟΝΟΥΣΑ
ΘΗΡΑΣΙΑ
ΣΚΥΡΟΣ
ΧΙΟΣ

2017-2018
ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΚΥΘΗΡΑ
ΧΑΝΙΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΑΡΤΑ 
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
ΙΟΣ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΛΗΜΝΟΣ
ΧΑΛΚΗ
ΔΟΝΟΥΣΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ

2018-2019
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΔΟΝΟΥΣΑ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΑΝΑΦΗ
ΘΗΡΑΣΙΑ

2019-2020
AΝΑΦΗ
ΔΟΝΟΥΣΑ 
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΙΚΑΡΙΑ
ΨΑΡΑ
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΚΑΣΟΣ
ΚΕΑ
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
ΙΘΑΚΗ
ΙΜΒΡΟΣ
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