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Αειφόροσ

είναι  η ανάπτυξη που επιτρέπει 

στις σημερινές γενιές

να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους 

χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο 

τη δυνατότητα των επόμενων γενιών 

να ικανοποιήσουν τις δικές τους!

Διεθνής Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, 1987



Η χρήση 

των οικοσυστημάτων και των πηγών ενέργειας 

θα πρέπει να γίνεται έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται 

η μελλοντική ποιότητα και ισορροπία.



Ποιότητα ζωής

είναι μια πολυπαραγοντική έννοια με
τρεις κύριες διαστάσεις:

•ωματική ευεξία

•Χυχική ευεξία

•Κοινωνική ευεξία



ΔΙΑΣΡΟΥΗ
ΑΘΛΗΗ-

ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΦΡΟΝΟ

ΤΓΙΕΙΝΗ

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ

ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ

ΕΠΑΝΑΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ

Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τους τομείς:



Διερευνήσαμε τις Διατροφικές μας συνήθειες:







Μάθαμε τι 

περιλαμβάνει μια 

σωστή διατροφή

για τα παιδιά 

της ηλικίας μας



και γίναμε για λίγο 

διαιτολόγοι…



Συζητήσαμε για τον ελεύθερο χρόνο



Καταγράψαμε τις ασχολίες μας





και την άθληση





Μάθαμε πως η άθληση μας δίνει

• δύναμη και αντοχή,

• ευκινησία και ευλυγισία,

• καλύτερη υγεία,

• μικρότερο βάρος,

• λιγότερο άγχος,

• πειθαρχία και αυτοπεποίθηση,

• κοινωνικότητα,

• συνεργασία,

• φιλίες…



ενώ η καθημερινά πολύωρη 

παρακολούθηση τηλεόρασης μας δίνει 

• δυσκολία συγκέντρωσης,

• καταναλωτισμό,

• ελλειμματική προσοχή, 

• αύξηση βάρους,

• εγκληματικότητα,

• λιγότερη μελέτη βιβλίων,

• παθητικότητα και έλλειψη πνευματικότητας,

• φτωχότερο λεξιλόγιο,

• λιγότερη επικοινωνία,

• πιθανή ταύτιση με τηλεοπτικά πρότυπα αμφιβόλου 
ήθους και ποιότητας,

• βλάβες στα μάτια ή άλλα μέρη του σώματος…



Διαπιστώσαμε ότι
χρειάζεται να αυξήσουμε τις υγιείς συνήθειες
όπως η άθληση και το παιχνίδι με φίλους…

και να μειώσουμε τις λιγότερο υγιείς όπως

η τηλεόραση...



Επισκεφθήκαμε το 
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής όπου μάθαμε

για τα 
σήματα

του Κώδικα 

Οδικής 

Κυκλοφορίας

και

πως πρέπει να 

περπατάμε

ή να κάνουμε

ποδήλατο

στην πόλη.



και δοκιμάσαμε όλα τα παιχνίδια της Παιδικής Φαράς!

και 

το Πάρκο Άθλησης 
του Δήμου Πατρέων

όπου περπατήσαμε



Αποτυπώσαμε 
τον 

τρόπο 
μετακίνησης 
που επιλέγουμε 
στη ζωή μας.







Μάθαμε ότι τα αυτοκίνητα

• Καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας 
ανά επιβάτη.

• Προκαλούν ατμοσφαιρική μόλυνση και
ηχορύπανση, κυρίως μέσα στις πόλεις.

• Προκαλούν κυκλοφοριακά προβλήματα.

• Αυξάνουν τα τροχαία ατυχήματα.

• Δυσκολεύουν τη μετακίνηση των πεζών, των
ποδηλάτων και των αναπηρικών αμαξιδίων.



Κατατάξαμε τα μέσα μεταφοράς

αποδοτικό ενεργειακά

από το λιγότερο

στο περισσότερο



κεφτήκαμε 

οικολογικά μέσα μετακίνησης



Διαπιστώσαμε ότι 
το οικολογικό μας αποτύπωμα μειώνεται 
όταν επιλέγουμε για τη μετακίνησή μας:

• ποδήλατο,
• συνεπιβατισμό,
• πεζοπορία,
• μέσα μαζικής μεταφοράς.



Συζητήσαμε 

για τη 

σωματική

Υγιεινή και 

τις συνήθειες 

που την 

προάγουν.











Διερευνήσαμε  και εμπλουτίσαμε τις 

γνώσεις μας για την ανακύκλωση!







Ανακυκλώνονται;



Ανακυκλώνονται;



Ανακυκλώνονται;



Ανακυκλώνονται;



Επισκεφθήκαμε το

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Τλικών

όπου είδαμε τι 
γίνονται τα 
ανακυκλώσιμα 
υλικά  που 
πετάμε στους 
μπλε κάδους



και καταλάβαμε 
πόσο πολλά 
κερδίζουμε από 
την 
ανακύκλωση 
των υλικών 
συσκευασίας.



Μάθαμε τι είναι 

η Επαναχρησιμοποίηση.



Μάθαμε 
να αναγνωρίζουμε 

σημεία ανακύκλωσης.

χαρτί

μπαταρίεσ Ηλεκτρικζσ 
ςυςκευζσ

Λαμπτιρεσ



Βάλαμε 

Κάδο Κομποςτοποίηςησ ςτο προαφλιο



και τον τροφοδοτιςαμε με οργανικά υλικά που 

φζραμε από το ςπίτι…



Φτιάξαμε ζναν Οικοκώδικα

• Ανακυκλώνουμε όςο περιςςότερα υλικά μποροφμε.

• Δεν πετάμε ςκουπίδια ςτο περιβάλλον.

• Χρθςιμοποιοφμε ανακυκλώςιμα προϊόντα.

• Επαναχρθςιμοποιοφμε όςα προϊόντα μποροφμε.

• Τρώμε καλά, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ θλικίασ μασ.

• Πλζνουμε ςωςτά τα χζρια μασ πριν φάμε.

• Ξεχωρίηουμε τα οργανικά υλικά από τα ςκουπίδια και τα 
ρίχνουμε ςτον κάδο κομποςτοποίθςθσ.

• Επιλζγουμε οικολογικά μζςα μεταφοράσ.

• Αποφεφγουμε το αυτοκίνθτο. Προτιμάμε το λεωφορείο.

• Κάνουμε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ ο ακλθτιςμόσ και το 
παιχνίδι με τουσ φίλουσ.

• Κάνουμε γυμναςτικι ι ακλιματα για να είμαςτε δυνατοί!


