
Ιστοσελίδες για το κλίμα 
 

  

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 
http://www.cres.gr/kape/index_gr.html 
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) είναι ο εθνικός φορέας για την προώθηση 
των Ανανεώσιμων Πηγών, της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας. Στην 
ιστοσελίδα του μπορείτε να δείτε το έργο του, παρουσίαση στατιστικών δεδομένων, το 
νομικό πλαίσιο που διέπει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκδόσεις κλπ. 

Βροχοποιοί 
http://www.vrohopoioi.gr 
Οι Βροχοποιοί είναι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας που γράφτηκε από το δημοφιλή Νορβηγό 
συγγραφέα Κλάους Χάγκερουπ και η οποία θα διδαχθεί σε πιλοτικά σχολεία στις χώρες που 
συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο Kids 4 Future . Πρόκειται για ένα έργο στο οποίο 
μετέχουν 10 Ευρωπαϊκοί ενεργειακοί οργανισμοί από 10 διαφορετικές χώρες, με στόχο να 
συνεισφέρουν στη διάχυση της γνώσης για την ενέργεια, πλησιάζοντας τα παιδιά με 
δραστηριότητες που τους αρέσουν μέσω του σχολείου, του διαδικτύου, της τηλεόρασης και 
διαφόρων εκδηλώσεων. Στην Ελλάδα, το Kids 4 Future υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας.  

Εργαστήριο Ενέργειας 
http://www.energolab.gr/index.asp?c=1 
Το Εργαστήριο Ενέργειας είναι μια δημιουργία του ΚΑΠΕ για τα παιδιά, τους γονείς και τους 
δασκάλους τους με πολλά παιχνίδια αλλά και πληροφορίες. 
 
Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης 
www.crete-region.gr/greek/energy/feedu/reac6.html 
Το Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης παρέχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους 
δασκάλους και τους μαθητές για την απόκτηση συνείδησης και αποτελεσμάτων σχετικά με της 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ),την Ορθολογική Χρήση Ενέργειας (Ο.Χ.Ε) και την 
Κινητικότητα. 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Ενέργεια KEEP 
http://www.uwsp.edu/cnr/wcee/keep/ 
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Ενέργεια KEEP (Wisconsin K-12 Energy Education 
Program) δημιουργήθηκε για να προωθήσει την εκπαίδευση για την ενέργεια στο Wisconsin. 
Στην ιστοσελίδα θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό, πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια, τις 
ανανεώσιμες πηγές κλπ. 

Σύλλογος Ολιστικής Αρχιτεκτονικής & Οικολογικής Δόμησης Σ.ΟΛ.ΑΡ. 
http://www.s-ol-ar.gr/ 
Η ιστοσελίδα του Συλλόγου Ολιστικής Αρχιτεκτονικής & οικολογικής δόμησης Σ.ΟΛ.ΑΡ παρέχει 
κείμενα και παρουσιάσεις για την ολιστική αρχιτεκτονική, για την γεωβιολογία κλπ. 
 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς 
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/ 
Η ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς περιλαμβάνει 
δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό για την ενέργεια και το περιβάλλον. 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης 
http://www.kpea.gr/ 
H ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης περιλαμβάνει ποικίλα 
προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό. 
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Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχάνων Ηρακλειού 
http://kpe-archan.ira.sch.gr/programmata.htm 
Η ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχάνων Ηρακλειού που 
περιλαμβάνει περιγραφή των προγραμμάτων που έχουν εκπονήσει, συνεργασίες, συνδέσεις 
κλπ. 

Μεσόγειος SOS 
http://www.medsos.gr/ 
H ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής οργάνωσης Μεσόγειος SOS περιλαμβάνει ειδικό 
υποκεφάλαιο για την κλιματική αλλαγή και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το Πρωτόκολλο 
του Κιότο, πρακτικά διεθνών συναντήσεων κλπ. 

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφοριών για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την 
Αειφόρο Ανάπτυξη 
http://www.mio-ecsde.org/  
Η ιστοσελίδα του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφοριών για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και 
την Αειφόρο Ανάπτυξη περιλαμβάνει ειδικά θέματα ενέργειας. 

WWF UK 
http://www.wwflearning.co.uk/ 
Η ιστοσελίδα του WWF UK (Μεγάλης Βρετανίας), ειδικά για τους εκπαιδευτικούς, περιλαμβάνει 
εκπαιδευτικό υλικό, δραστηριότητες, προγράμματα, πληροφορίες, συνδέσεις και πολλά ακόμα. 

WWF Σκωτίας 
http://www.scotlandsfootprint.org/ 
Το WWF Σκωτίας έχει δημιουργήσει ένα ειδικό εκπαιδευτικό πακέτο για να μετράει το 
παγκόσμιο αποτύπωμα (ενεργειακό και όχι μόνο) της Σκωτίας. Μπορείτε να πάρετε κι εσείς 
ιδέες, περιλαμβάνει και πολλά χρήσιμα στοιχεία για την ενέργεια.  

Εξοικονόμηση ενέργειας 
www.energyhog.org/adult/educators.htm  
Μια ιστοσελίδα για μικρούς και μεγάλους για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι, το 
γραφείο και το σχολείο με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, παιχνίδια, συμβουλές εξοικονόμησης 
ενέργειας και πολλά άλλα. 

Παιχνίδι για την ενέργεια 
www.energyquest.ca.gov/  
Μια αναζήτηση της χαμένης …ενέργειας. Ένα παιχνίδι για τους μικρούς μας φίλους αλλά και 
πληροφοριακό υλικό για τους μεγάλους για τη χρήση και την εξοικονόμηση ενέργειας 

Energy Information Administration 
www.eia.doe.gov/kids/   
Μια ιστοσελίδα για τα παιδιά που δημιούργησε η Energy Information Administration των ΗΠΑ. 
Στοιχεία και πληροφορίες για την ενέργεια, παιχνίδια, κουίζ, εκπαιδευτικό υλικό, γλωσσάρι 
κλπ. 

ικολογικά Σχολεία για την Ενέργεια 
www.eco-schools.org/schools/brightideas.htm#Energy 
Το δίκτυο των οικολογικών σχολείων και η ενέργεια. Τα προγράμματα που πραγματοποίησαν 
τα σχολεία του δικτύου.  

Zero Carbon City 
www.britishcouncil.org/zerocarboncity-eduction-support-nsew-quizzes.htm  
Η σελίδα του British Council για το Zero Carbon City με πληροφορίες, στοιχεία, κουιζ κλπ. 
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Environmental Protection Agency 
http://www.epa.gov/globalwarming/kids/  
Η ιστοσελίδα του Environmental Protection Agency των ΗΠΑ έχει ειδικό τμήμα για τα παιδιά 
με άξονα τις κλιματικές αλλαγές. Ενημέρωση για το κλίμα, τον καιρό, το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, τα προβλήματα και τις αιτίες και το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. 
 
Department of Environment, Food and Rural Affairs 
http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange/schools/index.htm 
Η ιστοσελίδα του Department of Environment, Food and Rural Affairs της Μεγάλης Βρετανίας 
που ασχολείται με τις κλιματικές αλλαγές και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Πληροφορίες, 
στοιχεία, εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες για προγράμματα και δραστηριότητες αλλά και ιδέες και 
λύσεις για το πώς μπορούμε οι ίδιοι να βοηθήσουμε.  
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