Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ
Τα πιτσιρίκια έχαυν ιδιαίτερα αναπτυγμένη την τάση να καλλιεργούν βαθιά σχέση με τη φύση γύρω τους.
Μπορούμε λοιπόν να τα βοηθήσουμε, όσο είναι ακόμα μικρά, να αποκτήσουν και υπεύθυνη περιβαλλοντική
συμπεριφορά. Και,ταυτόχρονα, να το καταδιασκεδάσουν!

ΚΕΙΜΕΝΟ I ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΦΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ

Η ευαισθητοποίηση

των παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος

πρέπει να ξεκινήσει

(evaggelia@enet.gr)

θα γίνει βήμα βήμα, μέσα από απλές καθημερινές
συμπεριφορές,

• Από τους πρώτους μήνες ζωής του παιδιού επιλέγουμε

από νηπιακή ηλικία. Η «εκπαίδευση»
εικονογραφημένα

βιβλία με θέμα το περιβάλλον και οικολογικά

(από φυσικά υλικά και υφάσματα) παιχνίδια. Καλό

που όμως είναι σίγουρο ότι θα μετατρέψουν, θα ήταν να αποφεύγαμε

μελλοντικά, το παιδί μας σε ευσυνείδητο
Με εικονογραφημένα

οικολόγοΜε
οικολόγο.

και την υπερπροσφορά

είναι, ούτως ή άλλως, αναντίστοιχη

παιχνιδιών:

με τις πραγματικές

βιβλία, ντοκιμαντέρ

και παιχνίδια οικολογικούανάγκες των παιδιών και προβάλλει καταναλωτικά πρότυπα
βόλτες σε
που μόνο καλό δεν κάνουν. Παρακολουθούμε μαζί
μαζτου
πάρκα και καταφύγια, τα μαθαίνουμε σήμερα να σέβονται
του ντοκιμαντέρ με θέμα τα δάση και τα βουνά της Γης ή
χαρακτήρα, αλλά και εκπαιδευτικές

τη Γη και τα πλάσματα της. Για να μπορούν αύριο να χαρούν dvd με πρωταγωνιστές ζώα και φυτά της ξηράς και της θάλασσας
την καθαρή φύση και τις ομορφιές της. Απαραίτητη
και παράλληλα φροντίζουμε μέσα από παραδείγματα
προϋπόθεση; Να έχουν οικολογικές ευαισθησίες και οι
(του δείχνουμε, n.χ., εικόνες ζώων που έχουν εξαφανιστεί)
ενήλικοι (γονείς, παππούδες, δάσκαλοι) που αποτελούν
τον κοινωνικό περίγυρο του παιδιού. Ξεκινάμε;
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να του εξηγήσουμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει
ο πλανήτης μας σήμερα.
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ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ ΤΗ

βρεγμένο βαμβάκι και μερικούς σπόρους - φακές και φασόλια
είναι η παραδοσιακή επιλογή. Τα παιδάκια θα νιώσουν
μεγάλη περηφάνια καθώς θα βλέπουν να μεγαλώνει
κάτι που έχουν φυτέψει τα ίδια και θα μάθουν από πρώτο

ΦΥΣΗ. "Π ΠΙΟ ΑΠΛΟ ΑΠΟ TO ΝΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ χέρι πως και τα φυτά έχουν ζωή.
ΝΑ ΦΥΤΕΨΕΙ ΕΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΑΝΑΛΑΒΕΙ TO ΙΔΙΟ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ;
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΙΩΘΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ
ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

• Τα μαθαίνουμε να ανακυκλώνουν μέσα από εκπαιδευτικά
σετ ανακύκλωσης (υπάρχουν δεκάδες στην αγορά),
αφού φυσικά τους εξηγήσουμε τι είναι η ανακύκλωση και
πόσο σημαντική είναι για το περιβάλλον. Μεταφέρουμε

ΦΥΤΕΨΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ, ΟΠΩΣ ΦΑΚΕΣ Ή ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΕ

μαζί τους όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά που μαζεύουμε στο

ΚΕΣΕΔΑΚΙ ΑΠΟ ΠΑΟΥΡΤΙ. ΕΤΣΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ

σπίτι στον μπλε κάδο ανακύκλωσης της περιοχής μας.

ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ ΠΩΣ ΤΑ ΦΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΖΩΗ.

• Συμμετέχουμε μαζί του σε δραστηριότητες που οργανώνουν
περιβαλλοντικές ομάδες. To πιο απλό είναι να κάνουμε
μαζί του μια «εικονική» υιοθεσία για την προστασία
ενός ζώου. Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε από τους
δασκάλους τους στα σχολεία να συμμετάσχουν στα δεκάδες
εκπαιδευτικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
του WWF Ελλάς (http://www.wwf.gr/,

πληροφορίες

Ελένη Σβορώνου, Υπεύθυνη Προγράμματος Κατάρτισης
και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης WWF Ελλάς, Φιλελλήνων
26,105 58 Αθήνα, τηλ. 210 3314893) ή των άλλων
περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας μας. Ακόμα
καλύτερα; To στέλνουμε στους προσκόπους. Οι προσκοπικές
ομάδες έχουν σύνθημα «Ζούμε σε αρμονία με τη
Φύση. μαθαίνουμε από αυτή, γι' αυτή, δρούμε γι' αυτή»
και συνεισφέρουν σημαντικά στην εκπαίδευση και περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση των παιδιών.

• Βγαίνουμε έξω από το σπίτι. Δεν εννοούμε βόλτα για
καφέ με το παιδί δίπλα, κολλημένο στο καρότσι, αλλά μια
βολτούλα σε κάποιο κοντινό πάρκο, βουνό ή παραλία (αν
μπορούμε, μάλιστα, μετακινούμαστε
με τα πόδια, το
ποδήλατο ή τα μέσα μεταφοράς και όχι με το αυτοκίνητο
- κυρίως για κοντινές διαδρομές). Καλό θα ήταν ακόμα και
για τις καλοκαιρινές μας διακοπές να επιλέγαμε διαμονή

Επίδοξοι οικολόγοι: ώρα για δράση!
Απειρες είναι οι επιλογές που έχουμε για εκπαιδευτικές
βόλτες και σεμινάρια, είτε ζούμε στην Αθήνα είτε στην
επαρχία. Ενδεικτικά: το Περιβαλλοντικό Πάρκο Αρκτούρου
στη Φλώρινα, το Περιβαλλοντικό Πάρκο «Μπουραζάνι»
στην Κόνιτσα, το Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου
στη θεσσαλονίκη, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων, το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης
Αγριων Ζώων και Πουλιών στην Αίγινα και δεκάδες άλλα.

σε οργανωμένο κάμπινγκ αντί σε κάποιο (στενόχωρο ή μη)
δωμάτιο ξενοδοχείου. M' αυτό τον τρόπο δίνουμε την ευκαιρίαΤα παιδάκια στην Αθήνα μπορούν:
στα μικρά παιδιά όχι μόνο να παίξουν και να χαρούν
Ο Να επισκεφθούν το εκπαιδευτικό τμήμα του «Κέντρου
τη φύση, αλλά να την εξερευνήσουν

και να την εκτιμήσουν ΓΑΙΑ» στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και να
παρακολουθήσουν (με κόστος 10 ευρώ) τους κύκλους εργαστηρίων

ως κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Αλλωστε, το

λένε και οι έρευνες ειδικών: «Τα παιδιά που έρχονται συχνά
σε επαφή με τη φύση καλλιεργούν μια βαθιά αγάπη
για το περιβάλλον που τα συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή».

δημιουργικής

απασχόλησης. Ενδεικτικά τον

Απρίλιο πραγματοποιούνται 4 παιδικά εργαστήρια:
Κυριακή 3 Απριλίου: «Ψάξε να βρεις τη ζωή στην θάλασσα»
στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
Κυριακή 3 Απριλίου: Θεατρικό Παιχνίδι «Ταξίδι στον Πλανήτη

• Επιλέγουμε καθημερινές δραστηριότητες που βοηθούν
τα παιδιά να σεβαστούν τη φύση. Τι mo απλό από το να
Γη» στο Κέντρο ΓΑΙΑ
του ζητήσουμε να φυτέψει ένα λουλουδάκι και να αναλάβει Κυριακή ίο Απριλίου: «Στα ίχνη των Δεινοσαύρων» στο
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
το ίδιο τη φροντίδα του; Χρησιμοποιούμε, για αρχή.
Κυριακή 17Απριλίου: Φυτικές Βαφές «Χρώματα από την
κεσεδάκια από γιαουρτάκια. Βάζουμε μέσα ένα κομμάτι
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
BIRDWATCHINC ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΩΛΙΩΝ ΓΙΑ
ΠΟΥΛΙΑ, ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΑΠΟ TO ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗ

εποικοδομητικές

όπως σεμινάρια «bi rd

πουλιών και το φυσικό περιβάλλον.
Η Ορνιθολογική

πραγματοποιεί

επίσης και μια σειρά ενδιαφερόντων

δράσεων: την Κυριακή 10 Απριλίου οργανώνει

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ

δραστηριότητες

watching», κατασκευές φωλιών και άλλα, τον κόσμο των

επίσκεψη και ενημέρωση
τραυματισμένα

για πρώτες βοήθειες

σε

ζώα στο Κέντρο Περίθαλψης ΑΝΙΜΑ, το

ΔΩΣΟΥΝ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ TO ΕΝΑΥΣΜΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ Σάββατο 16 L Κυριακή 17 Απριλίου διοργανώνει τον 6ο
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΑΣ
Αττικό Αγώνα Παρατήρησης Πουλιών, το Σάββατο 7 &.Κυριακή
ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ.

8 Μαΐου γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών
Πουλιών σε έναν Υγρότοπο Διεθνούς Σημασίας
στην παραλία Θεσσαλονίκης ενώ από τη Δευτέρα 23 Μαίου
έως και την Παρασκευή 27 Μαΐου (με αφορμή την Ευρωπαϊκή
Ημέρα Πάρκων - 24 Μαΐου) κάνει εκδηλώσεις στο
Πάρκο «Αντ. Τρίτσης» και σε άλλα πάρκα της Αττικής.
Πληροφορίες

στην ιστοσελίδα

της Ορνιθολογικής:

htlp://www.omittiokxji^
© Να κάνουν μια βόλτα από το Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων
Χελωνών (http://www.archelon.gr/,

τηλ. 210/8982600)

Φύση» στο Κέντρο ΓΑΙΑ)

στην 3η Μαρίνα της Γλυφάδας και να δουν από κοντά πώς

(Πληροφορίες: Λίλυ Ιακωβίδου-Αλευρά, τηλ. 210-8015870,

περιθάλπτονται

εσωτ. 527 S.581).

πολυχώρο Βιβλιοπωλείο της Γης στην πλατεία Natura του

οι χελώνες ή να διαβάσουν

θ Να γραφτούν στην παιδική λέσχη της Ορνιθολογικής

(λεωφ. Δημοκρατίας

«Ξεφτέρια» και να γνωρίσουν μέσα από ψυχαγωγικές και

organizationearth.org). ¦

Πάρκου Περιβαλλοντικής

www.clipnews.gr

βιβλία στον

Ευαισθησίας «ΑντώνηςΤρίτσης»

67, Ιλιον, τηλ. 210 2355.380, www.
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ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥ!

Παρακολουθώ

Μελετάω
Γιατί να λέμε στα παιδιά παραμύθια
όταν

υπάρχουν

βιβλία

να... Ευπνήσουν;
χέρι και βγείτε

που θα τα Βοηθηθούν

Βιβλία

οικολογικού

για κάθε ηλικία

όρεΕη για

περιεχομένου

και ο κατάλογος

υπάρχουν

είναι

πρόταση για παιδάκια

μια πολύ καλή σειρά βιβλίων
μηνύματα

του πλανήτη
θαλασσών,

πραγματικά πλανήτης

δεν είναι

σκουπιδιών,

Ηλιόπουλος

για

Πρόκειται

για

προβλήματα

δάση, μόλυνση

ανανεώσιμες

των

διαχείριση

Κώστας ΘωμοΤδης.

το βιβλίο

για όλο το χρόνο»

μια παρέας παιδιών

κυκλοφορεί

και το έχουν γράψει

S.O.S.» ανοίγει
περισσότερες

θα γνωρίσει

τα μηνύματα

να

εντελώς

Χριστουγέννων,

Για μεγαλύτερα

γίνεις

αρκετά,

Ο' Σόλιβαν

μας φίλοι

ένα μοναχικό

σε
παιδί

μέσα στο κρύο των

και τρυφερή

σχέση με

Η ιστορία

προβάλλει

που αφορούν

το περιβάλλον

μέσα ο' αυτό. Στο ντοκιμαντέρ
και του Αργύρη

Βλαντ, n Χρύσα και n υπόλοιπη

ποδόσφαιρο.

για να παίΕουν

Ομως μόλις Εεκινούν

οι γείτονες

διαμαρτύρονται.

να πάνε στο δήμαρχο
έναν ελεύθερο

ο

παρέα μαζεύονται

μπροστά στο σπίτι του Χρήστου

τις συμβουλές
πήγαινε

το παιχνίδι,

Τα παιδιά αποφασίζουν
και να του ζητήσουν

χώρο για παιχνίδι.

στο βιβλίο
Μίνωας.

με τα

κάνε οικολογικές

αναγνώστης

μπορεί

σούπερ ήρωας του πλανήτη.

να

«Η πόλη των μελισσών»

(σε σενάριο/σκηνοθεσία

των δανών Laila Hodell
Torne ΟΙςβπ) παρουσιάζεται
των μελισσών

της συγγραφέως εΕάχρονος

στο σχολείο

παιχνίδια,

Στην ταινία

πριν

από τις εκδόσεις

Ακολουθώντας

ο μικρός

μήκους

«Τα παιδία δεν παίζει» n Αλεξάνδρα,

να δράσει.

Παπαδόπουλος.

(μη ρυπαίνεις,

ο επόμενος

Και

μικρού

ΑλεΕοπούλου-Πετράκη

14!» θα βρουν οι μικροί

εκδρομές),

www.clipnews.gr

n φύση.

ιδέες για να σώσεις τον πλανήτη

πόδια, παι'Εε «πράσινα»

γίνει...

εκπέμπει

(πάνω από 8 ετών),

από τις εκδόσεις

της Τζοάν

Εαφνικά,

δέντρο.

και το παιδί

ταινία

ΤριΒιζά,

με έΕυπνο τρόπο θέματα

και n

και να «αφουγκραστεί»

αποφασίζει

παιδάκια

της Φραντζέσκας

Τέλος, «100

αλλαγές στον πλανήτη

Ράππα, που βασίζεται

ιδιαίτερη

ένα παραμελημένο

του για να μαζέψει

που στέλνει

θα κάνει

και θα προβληματιστεί

της Αγγελής Ανδρικοπούλου

τις κεραίες

στην

του ταΕ

του θερμοκηπίου

μια φορά»,

του Ευγένιου

περιπέτειες αποκτά

Ψυχογιός

στο «Ο πλανήτης

σε σκηνοθεσία

μια θαλάσσια

και θάλασσες

ανθρώπους

(30') του Δημήτρη
ιστορία

με εΕαφάνιση.

πληροφορίες

αφού καταλαβαίνει

«Οι περιπέτειες

πέρασμα»,

Κατά τη διάρκεια

i δ ιού του σε ωκεανούς
φίλους,

Στο «Ενα δέντρο

Αυτζής

σχεδίων

παραλία που γεννήθηκε.

«Οικολογικές

από τις εκδόσεις

Ορφέας

κυκλοφορεί

από αυτά,

χελώνα, ο Σάμι, που προσπαθεί να επιστρέψει

Τσεπελίκα

το βιβλίο

μας
πως ο

Η

που παλεύουν

ο Μερκούριος

κινουμένων

Μηεν Στέισεν, πρωταγωνιστεί

Μουρατίδου.

Ο εννιάχρονος

τρόπο

μακριά

για τις περιβαλλοντικές

θα ενθουσιάσει

σώσουν τα ζώα που κινδυνεύουν

Χρυσούλα

κάτι ίένο,

και το φαινόμενο

Πατάκη.

ra μικρά από 4 ετών και πάνω με τις απίθανες

To βιβλίο

εικόνες

πλασματάκια

με ευχάριστο

του Σάμι - To μυστικό

Βαγγέλης

από τις εκδόσεις

Στο ίδιο μήκος κύματος,

Στην ταινία

πηγές ενέργειας)

ο συγγραφέας

και ο συνθέτης

διακοπές

με CD (και στίχους

του θερμοκηπίου,

υπογράφει

σειρά κυκλοφορεί

από 3 έως

για τα μεγάλα

- καμένα

φαινόμενο

την οποία

στα μικρά ευαίσθητα
μαθαίνουν

Τραγούδια

και την οικολογία».

που περνούν

σχέδια

με συγκλονιστικές

αλλά το σπίτι τους.

τα «ΟΙΚΟλογήματα:

το περιβάλλον

των παιδιών.

του πλανήτη περνούν έντονα φιλοπεριβαλλοντικά
μηνύματα
και τους

τεράστιος.

Μια ξεχωριστή

επίσης, άπειρες

αφύπνιση

με ήρωες ζωάκια -σε κινούμενα

ή μη- και ντοκιμαντέρ

tits γειTovias,

σπίτι με μπόλικη

προσφέρει,

για την οικολογική

Ταινίες

από tous πωλητές να oas κατευθύνουν

και γυρίστε

8 ετών είναι

Ο κόσμος του σινεμά
επιλογές

Πάρτε το μικρό oas από το

Βόλτα στα Βιβλιοπωλεία

ζητήστε

μελέτη.

για να κοιμηθούν,

Ολιβερ

για έναν ολόκληρο
εργασίες

μέλη.

μέσα από τα παιδικά
και οι φίλοι

κόσμος

μάτια: ο

του συνοδεύουν

χρόνο έναν μελισσοκόμο

του. Μαζί του μαθαίνουν

αυτή «n πολιτεία

και Bertel

ο μυστηριώδης

των μελισσών»

στις

πώς λειτουργεί
με τα χιλιάδες

