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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 – 2012 

 
2005 – 2014:  Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη 
2012 – 2013:  Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αειφόρος  

Διαχείριση 
 

Α/Α 
 

Τ Ι Τ Λ Ο Σ  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ  
 

2012 – 2013:  Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αειφόρος  

Διαχείριση 

Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράμετροι & Υποβάθμιση 

 

1   Περιβάλλον και Επικοινωνία: Μονοπάτια- φυσικές διαδρομές, 
Μεταφορές, συγκοινωνίες 

2  
 Περιβάλλον και Ιστορία: Τοπική ιστορία, Ιστορία μετακινήσεων, 

Φυσική ιστορία, Ιστορία πόλεων και αγροτικών εγκαταστάσεων, 
Φυσικά Στοιχεία: Μυθολογία, Λαογραφία 

3  
 Το Περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και πεδίο διαλόγου: Περιβάλλον και 

Τέχνη  
 

4  

 Το περιβάλλον ως έκθεμα: Μουσεία φυσικών επιστημών και 
τεχνολογίας, φυσικής ιστορίας, Συλλογές εκθέματα, Περιβαλλοντικά 
στοιχεία σε συλλογές, Μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις μουσειακών 
οργανισμών 

 

5   Το περιβάλλον ως αφήγηση: Η φύση και τα περιβαλλοντικά ζητήματα 
στη λογοτεχνία 

6  

 Περιβάλλον, Αντιλήψεις και Ιδέες: 
 Φύση και Θρησκεία 
 Περιβαλλοντική Ηθική 
 Δημοκρατία, Περιβαλλοντικές δράσεις και περιβαλλοντική 

συνείδηση 
 Καταναλωτισμός και Περιβάλλον 

 

7  
 Το Περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης των πολιτισμών – Διαπολιτισμικές 

Αναφορές 
  



 
 
 

8  
Φυσικοί πόροι και  κατανάλωση: 
 Οικοσυστήματα, Βιοποικιλότητα και καταναλωτικές συνήθειες. 
 Δάση, αποδάσωση και εντατική γεωργία – καθαρά και συμβατικά προϊόντα. 

9  
Κατανάλωση και Υποβάθμιση του Περιβάλλοντος: 
 Ρύπανση αέρα, φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα όζοντος, ρύπανση υδάτων. 
 Απόβλητα και διαχείριση απορριμμάτων:  Παραγωγή, μείωση , επανάχρηση. 

10  
Τα καταναλωτικά Πρότυπα στην οργάνωση και Χρήση του χώρου: 
 Αστικά περιβάλλοντα – οικιστικά πρότυπα ανάπτυξης και κατανάλωση. 
 Αειφόρες μεταφορές. 

11  
Κατανάλωση και πολιτισμός: 
 Τουρισμός. 
 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και καταναλωτικά πρότυπα. 

12  
Καταναλωτισμός και Δημοκρατία: 
 Κατανάλωση και κοινωνικές ανισότητες – Κοινωνικός αποκλεισμός. 
 Η κατανάλωση και κοινωνικός καταμερισμός των φύλων. 

13  
Υγεία και κατανάλωση: 
 Έφηβοι και καταναλωτισμός. 
 Αλλάζω συμπεριφορές:  Αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση, ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 

 
 

1  Δάσος και δασοπροστασία 
2  Τα δάση της Αιτωλ/νιας – Προβλήματα και προοπτικές 
3  Δάση αποδάσωση – Συνέπειες 
4  Το δάσος:  Ο μεγάλος ευεργέτης… 
5  Ανακαλύπτω τα δάση του νομού μου 
6  Δάσος:  Οξυγόνο – απόλαυση - ζωή  
7  Δάσος - Πυρκαγιές και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον 
8  Το Δάσος του Φράξου «΄Ενα μνημείο της Φύσης» 
9  Το δάσος, τα οφέλη και η προστασία του 

 

1  Aιτωλοακαρνανία:  Το φυσικό πάρκο της Ευρώπης 
2  Κάστρα Αιτωλοακαρνανίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 

3  Εκκλησίες και ξωκλήσια στην περιοχή μας:  Εκεί που τα βουνά συναντούν τον 
ουρανό 

4  Bελανιδοάσους Ξηρομέρου (Πανεπιστημιακό δάσος) 
5  Οι Θησαυροί της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού 
6  Οι άγνωστες… λίμνες του νομού μας:  Βουλκαριά, Κομήτη, Σαλτίνη 
7  To δάσος του Φράξου:  Μνημείο Φύσης 
8  Αχελώος:  "Eλλάς εστίν η περί την Δωδώνην και τον Aχελώον" (Αριστοτέλης) 

9  Τριχωνίδα:  Η μεγαλύτερη, η γραφικότερη και η πιο άγνωστη λίμνη της 
Ελλάδας 

10  Ο Αμβρακικός κόλπος και τα δελφινάκια του 
11  Βαράσοβα:  Το Άγιο Όρος της Αιτωλοακαρνανίας 
12  Τα στενά της κλειρούρας:  Τα «κύκνεια Τέμπη των αρχαίων» 
13  Ζυγός ή Αράκυνθος τα ξακουσμένα βουνά του τόπου μας 
14  Το όρος Παναιτωλικό:  Μια προστατευόμενη περιοχή (Νatura 2000) 
15  Δείτε, μάθετε, ανακαλύψτε τη σοφία των δέντρων της περιοχής μας  

1  Οι δρόμοι της πόλης μας με γυναικεία ονόματα 
2  Προτομές και αγάλματα της πόλης μας 
3  Η εγκατάσταση των Μικρασιατικών προσφύγων στην περιοχή μας 
4  Τοπική ιστορία και φυσικό περιβάλλον 
5  Η Αρχιτεκτονική Κληρονομιά της πόλης μας 
6  Ποιήματα και τραγούδια της λαϊκής μας παράδοσης 



7  Αθλήματα και παλιά παιχνίδια στην αυλή του σχολείου μας 
8  Οι παραδοσιακοί χοροί και η ενδυμασία τους στην περιοχή μας 
9  Αισθητικά δάση και μνημεία της φύσης 
10  ΄Ενας ξεχασμένος παραπόταμος στη γειτονιά μας - Υιοθέτηση αυτού 
11  Τα ζώα στο τοπικό περιβάλλον:  Κατοικίδια και αδέσποτα της πόλης μας 
12  Δεντροφύτευση - Υιοθέτηση μιας περιοχής 
13  Ελεύθεροι χώροι και πάρκα στην πόλη μας 
14  Ρύπανση αέρα νερού και εδάφους στην πόλη μας - Βιολογικός Καθαρισμός 
15  Περιβάλλον και φωτογραφία 
16  Τα μοναστήρια της περιοχής μας 
17  Εξερεύνηση του Δέλτα του Αχελώοου 
18  Γενετικώς τροποοιημένα Φυτά - Τρόφιμα 

 

1  Μόλυνση του περιβάλλοντος και υγεία 

2  Φυσικό περιβάλλον - Δάσος (΄Εκταση, είδη, απασχόληση, προϊόντα, μονάδες 
εκμετάλλευσης, συνεταιρισμοί) 

3  Σεισμοί, μαρτυρίες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 
4  Το αυτοκίνητο 
5  Βιολογικές καλλιέργειες - Προοπτικές ανάπτυξής τους στην περιοχή μας 
6  Διαχείριση ενέργειας, φυσικών πόρων και αποβλήτων 
7  Τα προβλήματα των απορριμμάτων και οι λύσεις τους 
8  Βιολογική γεωργία 
9  Μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική 
10  Ανακύκλωση - Σκουπίδια 
11  Μείωση απορριμμάτων - Ανακύκλωση - Απορρίμματα και Τέχνη 
12  Πηγές ενέργειας στην περιοχή μας 
13  Θεατρική παιδεία - Ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα 
14  ΄Εκδοση μαθητικού περιοδικού περιβαλλοντικής και πολιτιστικής δράσης 
15  Ανακαλύπτω το βουνό 
16  Το φαινόμενο του θερμοκηπίου - Επιπτώσεις 
17  Αυτοφυή και καλλιεργούμενα φαρμακευτικά φυτά της περιοχής μας 
18  Πέτρινα παραδοσιακά σπίτια 
19  Οικολογικό Αλφαβητάρι 
20  Λιμνοθάλασσα:  Πηγή ζωής και πλούτου της περιοχής 
21  Οι ψαράδες της περιοχής μας - Είδη ψαρέματος 
22  Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
23  Νομική προστασία οικιστικού περιβάλλοντος 

24  Ανόργανα λιπάσματα - Γεωργικά φάρμακα.  Επίδραση στο περιβάλλον και 
στον άνθρωπο 

25  Τα βουνά της περιοχής μας 
26  Οι ΥΗΣ της περιοχής μας και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 
27  Το χωριό μας (Η πόλη μας) - Θέση, Ιστορία, ήθη, έθιμα, προβλήματα 
28  Η αστρονομία στην πράξη 
29  Μελέτη τοπικών καλλιεργειών 
30  Οι υγροβιότοποι της περιοχής μας 
31  Ιστορικά κτίρια, μνημεία, λατρευτικοί χώροι, οικίες 
32  Φυσικές καταστροφές:  Πρόληψη και αντιμετώπιση 
33  Οι θάλασσες και οι ακτές της περιοχής μας 

34  Αγωγή των μαθητών για την κατανάλωση ενέργειας. Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας 

35  Υδάτινοι δρόμοι του χθες και του σήμερα στο Δήμο μας 

36  Αύξηση αριθμού καλλιεργειών μέσω θερμοκηπίων και η επίπτωσή τους στην 
αύξηση του καρκίνου στην περιοχή 

37  Η ηχορύπανση στην πόλη μας 



38  Τα ανακυκλώσιμα Απορρίμματα του Σχολικού χώρου 
39  ΄Ανθρωπος και ζώα:  Σχέσεις στοργής και όχι εξουσίας 
40  Βιομηχανική, ατμοσφαιρική ρύπανση και υγεία 
41  Μόλυνση θαλασσών και ανθρώπινη υγεία 

 

1  Αγροτικές καλλιέργειες - Λιπάσματα - Εντομοκτόνα - Επιπτώσεις στην υγεία 
μας 

2  Οικολογική γεωργία 
3  Εκμετάλευση ηλιακής ενέργειας και ποιότητα ζωής 

4  Το φαινόμενο της ερημοποίησης σε συνάρτηση με την ποιότητα ζωής - 
ανθρώπινη υγεία 

5  Αδέσποτα σκυλιά και δημόσια υγεία 

6  Οι κλιματολογικές μεταβολές και οι επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον 
και την ποιότητα ζωής 

7  Η ραδιενεργός ρύπανση των κλειστών χώρων 
8  Δομικά υλικά και ανθρώπινη υγεία 
9  Μονωτικά υλικά και ανθρώπινη υγεία 

10  Το φαινόμενο των πυρκαγιών και οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον και τη 
ανθρώπινη υγεία 

11  Το φαινόμενο της υπεραλίευσης και οι επιπτώσεις της στην ανθρώπινη υγεία 
12  Το φαινόμενο της όξινης βροχής σε συνάρτηση με τη ανθρώπινη υγεία 

13  Είδη της πανίδας που κινδυνεύουν σε συνάρτηση με την ποιότητα της ζωής 
μας 

14  Υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος από οργανικές ουσίες, αδρανή υλικά, 
τοξικές ουσίες και οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 

15  Η μετάβαση από τον παραδοσιακό στο σύγχρονο τρόπο άσκησης της γεωργίας 
και οι συνέπειες της στην ανθρώπινη υγεία 

16  Καυσαέρια αυτοκινήτων και υγεία 

17  Αντιρρυπαντική τεχνολογία (σταθμοί βιολογικοί καθαρισμού, φίλτρα, 
καταλύτες κ.λ.π 

18  Η ποιότητα του πόσιμου νερού της πόλης μας 
19  Ηλιακή ακτινοβολία και οι επιπτώσεις της στην ανθρώπινη υγεία 

20  Καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής μου - επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία 

21  Η χρήση μολύβδου και η δημόσια υγεία 
22  Η χρήση αμιάντου και η δημόσια υγεία 

 

1 Μην πετάξεις τίποτα 
2 «Η γη και η πόλη αλλάζει» 

3 Το μαγικό ταξίδι του νερού στο δήμο … Πηγές, κρήνες, ύδρευση και ποτάμια 
χθες και σήμερα. 

4 Ελληνικοί χοροί:  «Μια παράδοση, μια περιπέτεια, ένα ταξίδι στο χώρο και 
στο χρόνο» 

5 Η μουσική ως μέσο διαμόρφωσης της Περιβαλλοντικής Συνείδησης και 
Προαγωγή της Ψυχικής Πνευματικής Υγείας των Εφήβων.  

6 Οι εφευρέσεις που άλλαξαν τη ζωή μας 
 

1  «Πήρε ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και τον έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ, 
για να τον καλλιεργεί και να τον προστατεύει.»  (Γεν.2,15) 

2  Το Φυσικό Περιβάλλον και η Ορθόδοξη Οικολογική Πρακτική 
3  Οι πέτρες και τα λουλούδια του τόπου μας κάτι έχουν να πουν 
4  Βότανα της περιοχής.  Θεραπευτικές και άλλες ιδιότητες 
5  Προϊόντα του τόπου μας - Τσίπουρο 
6  Το νερό στην περιοχή μας και στον κάμπο 
7  Ελιά και Ελαιόλαδο 



8  Διατροφή - (Το κρασί - το λάδι) 
9  Το αμπέλι και το κρασί της περιοχής μας 
10  Παραδοσιακές συνταγές του τόπου μας 
11  Ανάπλαση και διαμόρφωση της αυλής του Σχολείου 

 

1  Τα εγγόνια (μαθητές) παρουσιάζουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους 
μέσα στο ιστορικό, κοινωνικό και φυσικό τους περιβάλλον 

2  Παραμύθια - Ιστορίες - Θρύλοι της περιοχής μας που σχετίζονται με το 
φυσικό περιβάλλον 

3  ΄Ηθη και έθιμα της περιοχής που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον 
4  Νερόμυλοι και νεροτριβές της περιοχής μας 

5  Καταγραφή και σχεδιαστική - φωτογραφική απεικόνιση των παραδοσιακών 
σπιτιών της πόλης μας 

6  Δημοτικά τραγούδια και παραμύθια 
7  Λαογραφικά 

8  Η οικονομία στην περιοχή του Δήμου μας και η επίδραση στο περιβάλλον της 
περιοχής 

9  Από τα παλιά επαγγέλματα στα καινούργια - 
Περιβαλλοντικές επιδράσεις 

 
ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 

Α/Α 
 

ΔΙΚΤΥΑ  ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1  Τα ελληνικά ποτάμια στη φύση στην παράδοση και 
τον πολιτισμό ΚΠΕ Θέρμου 

2  Ιόνιο:  Η θάλασσα που μας ενώνει ΚΠΕ Ζακύνθου 
3  Λιμάνια της Ελλάδας ΚΠΕ Ηλιούπολης 
4  Ελιά ΚΠΕ Καλαμάτας 
5  Λίμνες  ΚΠΕ Καστοριάς 
6  Παραδοσιακοί οικισμοί και Φύση  ΚΠΕ Κόνιτσας 
7  Το δάσος ΚΠΕ Μουζακίου 
8  Η Βιομηχανική κληρονομιά – Αξίες από το παρελθόν ΚΠΕ Νάουσας 
9  Ήχος και φύση    ΚΠΕ Ποροΐων 

 

ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΕΘΝΗ 
 

1 Semep Unesko ΕΕΠΦ 

2 Νέοι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον ΕΕΠΦ 

  
ΤΟΠΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  

 

 

1 

Η Ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου – Αιτωλικού .  ΄Ενας υγροβιότοπος με 
προοπτική ανάπτυξης σε εκπαιδευτικό, φυσικό, 
κοινωνικό, πολιτιστικό, ανθρωπογενές και 
οικονομικό επίπεδο. 

Γραφείο 
Περιβαλλοντικής  

Εκπαίδευσης  Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας 

 
 


