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Οι Βροχοποιοί κατακτούν την Ευρώπη

Ποιοι είναι οι Βροχοποιοί;

Οι Βροχοποιοί μοιάζουν με εμάς, αλλά είναι μυστήριοι και τους αρέσει να ερευνούν

καινούργια θέματα. Οι Βροχοποιοί νοιάζονται πολύ για τους άλλους,  για τη φύση και την

κατάσταση της Γης. Είναι πολύ έξυπνοι και γνωρίζουν πολύ περισσότερα για την ενέργεια,

το περιβάλλον και το κλίμα, από άλλους ανθρώπους. Επίσης, ξέρουν καλά ότι η γνώση είναι

η δύναμη που θα τους βοηθήσει να χτίσουν το δικό τους μέλλον!

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

ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο έργο Kids4Future. 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 Kids4Future υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας-ΚΑΠΕ στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση παιδιών και εκπαιδευτικών,

τη διαμόρφωση των θετικών συμπεριφορών, τη διεύρυνση της γνώσης και της κατανόησης

σχετικά με την ενεργειακή χρήση και τις περιβαλλοντικές συνέπειές της.

Το έργο απευθύνεται στο πιο σημαντικό και ελπιδοφόρο κοινό του πλανήτη, τα παιδιά, αυτά

που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της ενέργειας

όταν ενηλικιωθούν. Τους προσφέρει τα αναγκαία εφόδια, ώστε να είναι σωστά

ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι, ενεργοί πολίτες όταν θα χρειαστεί να  λάβουν

αποφάσεις σχετικές με την ενέργεια στο μέλλον.

Η ιστορία των «Βροχοποιών» μεταφράστηκε σε 10 διαφορετικές γλώσσες, οι μεταφραστές

παρέμειναν πιστοί στην αρχική ιστορία και η εικονογράφηση διατηρήθηκε η ίδια σε όλες τις



εθνικές εκδόσεις. Το πρώτο μέρος της ιστορίας των Βροχοποιών μοιράστηκε φέτος σε 20

πιλοτικά σχολεία, στην Δ’ δημοτικού και θα ακολουθήσουν άλλα δύο μέρη, ένα το

Σεπτέμβριο του 2008 για την Ε’ κι ένα το Σεπτέμβριο του 2009 για την ΣΤ’ τάξη.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Βροχοποιών και να διαβάσετε την ιστορία

τους, να παίξετε με τα παιχνίδια τους και να διασκεδάστε μαζί τους στο

www.vrohopoioi.gr

http://www.vrohopoioi.gr/

