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Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Θέκα: «Υγιή παιδιά, σγιής πλανήηης» , ηο πρώηο εγκεκριμένο εκπαιδεσηικό 

πακέηο για ηην διαηροθή και ηο περιβάλλον 

Αγαπεηά ζηειέρε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

Με ραξά ζαο αλαθνηλώλνπκε όηη ην WWF Διιάο μεθηλά θέηνο ην πξόγξακκα «Υγηή 

παηδηά, πγηήο πιαλήηεο» γηα ηελ βιώζιμη και σγιεινή διαηροθή. Δίλαη αιήζεηα όηη 

ππάξρεη πιεζώξα εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ην ζέκα ηεο δηαηξνθήο αιιά ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ εζηηάδεη ζην ζέκα ηεο πγείαο. Δκείο  έρνπκε εηνηκάζεη 

εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε όπνπ παξάιιεια κε ηελ πγεία 

εμεηάδνπκε θαη κηα ιίγν πην άγλσζηε πιεπξά ηεο δηαηξνθήο, ηε ζρέζε ηεο κε ην 

πεξηβάιινλ. Το εκπαιδεσηικό  σλικό «Υγιή παιδιά, σγιής πλανήηης» έτει εγκριθεί 

από ηο Υποσργείο Παιδείας (ΑΠ ΙΔΠ 3 0/27-7-2017) θαη έηξεμε πέξπζη πηινηηθά ζε 

ηξία ζρνιεία ηεο Αζήλαο . 

Τν πιηθό ζην ζύλνιν ηνπ ζα ην βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα http://food.wwf.gr/schools. 

Δδώ κπνξείηε λα δείηε κηα πξώηε πξνζπάζεηα ζύλδεζεο κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα 

http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/YgiiPaidiaSyndesiAnalytiko.pdf  .  

Μπνξείηε επίζεο λα δείηε εδώ ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηόηεηεο. 

Οδεγόο Γξαζηεξηνηήησλ: 

·Δηζαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο/ βαζηθέο έλλνηεο 

http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/YgiiPaidia/Actions1to3EisagogikesVasikesArxes.

pdf 

 Πξσηλό http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/YgiiPaidia/Actions4Proino.pdf 

 Γεθαηηαλό 

http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/YgiiPaidia/Actions5Dekatiano.pdf 

 Μεζεκεξηαλό 

http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/YgiiPaidia/Actions6Mesimeriano.pdf 

 Απνγεπκαηηλό 

http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/YgiiPaidia/Actions7apogevmatino.pdf 

 Βξαδηλό http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/YgiiPaidia/Actions8Vradyno.pdf 

 Λατθή/Σνππεξ Μαξθεη/Πάξηπ 

http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/YgiiPaidia/Actions9to11LaikiSuperParty.p

df 

Οδεγόο Δθπαηδεπηηθνύ 

http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/YgiiPaidia/TeachersView.pdf 
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Αθίζεο http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/YgiiPaidia/5poster.pdf 

Τα ζρνιεία πνπ ελδηαθέξνληαη λα δνπιέςνπλ ην πιηθό καο ζα εγγξάθνληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα http://food.wwf.gr/schools θαη εθόζνλ ην επηζπκνύλ ζα κπνξνύλ λα 

ιάβνπλ κέξνο ζηνλ διαγωνιζμό Πρωηαθληηές Βιώζιμης Γιαηροθής όπνπ ηα 

ζρνιεία πνπ ζα νινθιεξώζνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο ζα έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα θεξδίζνπλ κηα πξόηππε εγθαηάζηαζε θνπδίλαο θαη ιαραλόθεπνπ από ηελ 

Praktiker, κεηά από θιήξσζε. Γηεπθξηλίδνπκε όηη ην ζρνιείν ιακβάλεη κέξνο ζε 

απηόλ ηνλ «δηαγσληζκό» σο ζρνιείν ζην ζύλνιό ηνπ. Μπνξεί  δειαδή λα κνηξαζηνύλ 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο ηάμεηο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ. Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη πηζηώλνληαη ζην ζρνιείν. 

Ταπηόρξνλα μεθηλάκε κηα παλειιαδηθή εθζηξαηεία ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ κε ηίηιν «Μαγεηξεύνπκε έλαλ θαιύηεξν θόζκν γηα ηα 

παηδηά καο» , κε έκθαζε ζε γνλείο, παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνύο. Σην πιαίζην ηεο 

εθζηξαηείαο έρνπκε εηνηκάζεη θηλεηή έθζεζε πνπ απεπζύλεηαη θπξίσο ζε παηδηά θαη 

ζα γπξίζεη 20 πόιεηο ζε όιε ηελ Διιάδα.  Η θηλεηή έθζεζε απνηειείηαη από 5 

πεξίπηεξα πνπ πξνζνκνηάδνπλ πξαγκαηηθνύο ρώξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

δηαηξνθηθέο καο ζπλήζεηεο (ιατθή, ςαξάδηθν, ζνππεξ κάξθεη, θνπδίλα θαη έλα εηδηθά 

αθηεξσκέλν ζην θνηληθέιαην… κηα πιεγή ησλ δπηηθώλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ πνπ 

ζεξίδεη ηα δάζε/βηνηόπνπο ηνπ νπξαθνηάγθνπ. Όια ηα πεξίπηεξα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε 

ηξόπν θηιηθό ζηα παηδηά θαη κε βησκαηηθέο απιέο θαη ειπίδνπκε δηαζθεδαζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο.   

Τν αθξηβέο πξόγξακκα ηεο θηλεηήο έθζεζεο κπνξείηε λα ην βξείηε ζην 

http://food.wwf.gr/roadtrip. Τελ έθζεζε ζα κπνξνύλ λα ηελ επηζθεθζνύλ  ηα ζρνιεία 

πνπ ην επηζπκνύλ θαηά ηηο πξσηλέο ώξεο κεηά από πξνθξάηεζε κε ηηο νηθείεο 

δηεπζύλζεηο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ελώ ην απόγεπκα ζα είλαη αλνηρηή ζην θνηλό. 

Σε θάζε πόιε ζα δηνξγαλώλεηαη θαη ζεκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

νηθεία δηεύζπλζε πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Δίκαη ζίγνπξε όηη ηα παηδηά θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζα ραξνύλ ην παηδαγσγηθό πιηθό 

«Υγηή παηδηά, πγηήο πιαλήηεο» αιιά θαη ηελ έθζεζε εθόζνλ κπνξέζνπλ λα ηελ 

επηζθεθζνύλ. 

Δίκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία. 

Σαο επραξηζηνύκε πνιύ. 

  

Διέλε Σβνξώλνπ 

Υπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

WWF Διιάο 

http://www.wwf.gr/sendy/l/vuoNv6biGFPXG4UsR0tvDA/PardQYOGNEvAV9T5iT763nog/tkZ8lnp9n9QqRkA6wUI7OA
http://www.wwf.gr/sendy/l/vuoNv6biGFPXG4UsR0tvDA/ZaLNFKX8ViVh892mx6B2W1VQ/tkZ8lnp9n9QqRkA6wUI7OA
http://www.wwf.gr/sendy/l/vuoNv6biGFPXG4UsR0tvDA/ZivpB828892FRPhlu5Q892WbvA/tkZ8lnp9n9QqRkA6wUI7OA

