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Eco-consumptie
Leermiddelen
Biobox*
Grote voeten,
kleine voeten*
Meester van de
mest*

Over biologische voedselproducie
Werkmap rond de ecologische
voetafdruk
Mest beheren de natuur
respecteren

Habitat*

Spel met 88 prentkaartjes
waarmee vrij kan geassociëerd
worden over mens en milieu.
Zeenario*
Over de zee en haar gebruikers.
Ideaal in hoekenwerk ter
voorbereiding van zeeklassen.
Lifestyle in
Spelen rond diverse milieuthema's
beweging*
Katern 3 uit de reeks natuur in
beweging
State of the planet Hoe is het gesteld met onze
1*
planeet? David Attenborough legt
het uit in begrijpelijke taal.
Bio met klasse*
Over biologische
voedselproducie/duurzame
landbouw
Achtergrondinfo
Milieubescherming Goed gedocumenteerd boekje uit
*
de artis- cool reeks over diverse
aspecten van milieuproblematiek
Met quiz-fiches en spelletjes
Soja
Over soja en Noord-Zuid, eerlijke
handel en duurzame landbouw
Een kus van
Verhalen en uitspraken over milieu
octopus*
voor én door kinderen
Fair trade
Uit de reeks feiten over…
Globalisering

Uit de reeks feiten over…

lessenpakket
lespakket

velt
Pime

BaO 3de graad
3de graad BaO

Spel 6 tot 28 lln

CIS

spel

CIS

3de graad
BaO/1ste graad
SO

Spel 3 tot 6 spelers

CIS

Vanaf 10 jaar

Bres/WWF

BaO

Video(50min.)
ondertiteld

BBC

Vanaf 10 jaar

Lesmap

Velt

SO

boek

90-5657-272- 9-12 jaar
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Cd rom

wervel

boek

90-5461 189
8
90 5637 464
8
90 5637 462
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boek
boek

Kl en BaO
Volw.
Volw.

Schop je PC een
geweten*
Milieuvriendelijk
consumeren*
Operatie red de
aarde*
De aarde redden*
De wereld een
gebruiksaanwijzin
g*
Groene stapjes*
Antwoorden van
het
andersglobalisme
Ik wil niet sterven
aan de 20 ste
eeuw*

Kritische kijk op
Boekje
computerconsumptie
Tien productgroepen kritisch
Boek
bekeken
Boek rond agenda 21 voor
Boek
jongeren door jongeren uit de hele
wereld.
Doeboekje rond duurzame
Kl.boekje
ontwikkeling
Globalisering voor beginners
Boek
Leuk en verhelderend boekje met
eenvoudige info en tips

MEMO

Leerkrachten

OVAM

Leerkrachten

90 257 2616
x

BaO

Vodo

BaO

Globe
90 5466 635
8

Vanaf 14 j
Vanaf 10 j

Zie ook:
http://www.ikwilniet.org./

boek

90 382 0491
4

Volw.

Bestseller van Dirk Barrez

boek

90 5312 127
7

Volw.

Websites
algemeen
Natuur – en milieu educatie
http://www.milieuzorgopschool.be/
http://www.milieueducatie.be/
http://www.greenbelgium.org/ klik op "op school" met oa digitale lessen
Milieu in Brussel
http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Home.aspx?langtype=2067 met info over
afval, energie, water, lucht, lawaai enz; hier zijn ook gratis brochures over deze thema’s en
Brusselse parken aan te vragen. Wil je een officiële anti-reclamesticker voor op je brievenbus:
Leefmilieu Brussel
Eco-consumptie
http://www.duurzameontwikkelin
g.be/
http://www.11.be/
www.milieukoopwijzer.be
http://www.ikwilniet.org./
www.oww.be

portaalsite
Portaal van de Vlaamse Noord-Zuid beweging
Brengt alle info over milieuvriendelijk aankopen voor de school. Aanrader.
Website van Global Society vzw. Je kan je hier ook abonneren op de PALA
nieuwsbrief
De site van de Oxfam-wereldwinkels, waar u naast een adressenbestand
informatie vindt over hun educatief aanbod.
Bereken zelf uw ecologische voetafdruk. Met handige milieutips.

www.ecoscore.be
of
http://www.ibgebim.be/nederland
s/contenu/content.asp?ref=1747
www.voetenbank.nl
Vergelijkbare Nederlandse site. Ook hier vindt u handige milieutips. Je kan
er een quickscan downloaden.
www.cocosnet.be
Alles wat u weten wilde over mondiale vorming en duurzame ontwikkeling.
Ook het volledige aanbod van Kleur Bekennen vindt u hier. Met handige
links (o.a. naar de Vlaamse bibliotheken).
http://www.dialoog.be/
Over bouwen, water en energie
http://www.bewustverbruiken.org Overzicht van sites rond eco-consumeren
/links/Lidorganisaties/of
http://consuminderen.pagina.nl/
http://memogids.all2all.org/pn/ap Gids voor al wat te maken heeft met mens-en milieuvriendelijk ondernemen
ps/pnupcase/
in Vlaanderen en Brussel. Uitgebreide adressenlijst.

http://www.vegetarisme.be/

Zeer overzichtelijke met verhelderende info over vegetarisme en milieu.
Niets kan onze gezondheid en het voortbestaan van het leven op aarde
zoveel helpen als de evolutie naar een vegetarische levenswijze."
- Albert Einstein -

http://www.vibe.be/hoofd.html

Alles over milieuvriendelijk bouwen en wonen. Aan te raden om eens
op te zoeken bij nieuwbouw of verbouwing in de school.

http://ecohuis.antwerpen.be/

Site van het project rond ecologisch wonen en leven. Te bezoeken met de
klas .

http://www.wervel.be/index_nl.ht Over rechtvaardige en duurzame landbouw.
m
http://www.oivoMet zeer interessante studies over de invloed van kinderen op het
crioc.org/documenten/Publicaties/ aankoopgedrag!
Jongeren_en_verbruik/
http://www.debeterekoop.be/nl/i Nieuw!
ndex.aspx
http://nl.observ.be/accueil.php

Site van het Brussels observatorium voor duurzame consumptie

http://cdonet.ugent.be/

Wetenschappelijk site van de Gentse universiteit (centrum voor duurzame
ontwikkeling)

