
Αγαπητοί/ες Συνάδελφοι/ισσες, 

Σας προωθούμε την ενημέρωση που είχαμε από την ActionAid. 

Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχει πολύ καλό υλικό και 

δραστηριότητες για την Κλιματική Αλλαγή στο οποίο μπορείτε 

να παραπέμψετε τα παιδιά σας. 

Η Υπευθ. Σχολ. Δρ. Π.Ε. Λάρισας 

 

Η 16η Μαθητική Εβδομάδα Δράσης ξεκινάει! 

Φετινή θεματική μας το κλίμα! Το κλίμα που αλλάζει, το κλίμα που βρίσκεται σε 

κρίση, το κλίμα που θέλει άμεσα την προσοχή και τη δράση όλων μας. 

Εκπαιδευτικό υλικό και Φύλλα εργασίας 

Κατεβάστε το Εκπαιδευτικό Πακέτο της Μαθητικής Εβδομάδας Δράσης σε pdf 

(ή πατήστε ΕΔΩ για να το δείτε σε μορφή ανάγνωσης) 

Εκτυπώσιμο φύλλο  " Το Βήμα μου για την Κλιματική Αλλαγή" 

Εκπαιδευτικό υλικό για τη Δραστηριότητα "Μύθος ή Αλήθεια" και τις 

εξηγήσεις απαντήσεων.  

Εκπαιδευτικό υλικό για τη Δραστηριότητα "Η μεγάλη τραμπάλα του πλανήτη"  

  

Σχετικά με την φετινή θεματική, Στόχος 13: Δράση για το κλίμα 

Με οδηγό και εργαλείο μας για άλλη μια χρονιά τους 17 Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης  φέτος επικεντρωνόμαστε στον Στόχο 13: Δράση για το Κλίμα.  

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και η δράση της για την κλιματική δικαιοσύνη, όπως την 

ονομάζει, έφερε και φέρνει συνεχώς τους παγκόσμιους ηγέτες ενόπιων των ευθυνών 

τους απέναντι σε αυτή. 

«Το 2078, θα γιορτάζω τα 75α γενέθλιά μου. Εάν έχω παιδιά ίσως να βρίσκονται μαζί 

μου εκείνη την ημέρα. Ίσως να με ρωτήσουν για εσάς. Ίσως να με ρωτήσουν γιατί δεν 

κάνατε τίποτα, όταν ακόμα υπήρχε χρόνος να κάνετε» είπε στο Συνέδριο των 

Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 24) στην Πολωνία το 2018.  

Πράγματι η δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή πρέπει να γίνει πιο άμεση, πιο 

αποφασιστική, πιο δραστική καθώς θεωρείται πώς η κλιματική αλλαγή παρουσιάζει 

τη μεγαλύτερη απειλή για τη βιώσιμη ανάπτυξη παντού. 

http://education.actionaid.gr/media/2064627/GaW_digitalAssets_2020.pdf
http://education.actionaid.gr/media/2064627/GaW_digitalAssets_2020.pdf
https://issuu.com/actionaidhellas_/docs/gaw_digitalassets_2020_pagebypage
http://education.actionaid.gr/media/2087757/PoreiaMeStoxo-To-vima-mou.pdf
http://education.actionaid.gr/media/2087183/Quiz-myth-buster.pptx
http://education.actionaid.gr/media/2087180/Quiz-about.docx
http://education.actionaid.gr/anisuhoi-goneis/h-megali-trabala/
http://hellenicplatform.org/oi-17-stoxoi/
http://hellenicplatform.org/oi-17-stoxoi/


Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών António Guterres απευθύνει κάλεσμα 

για παγκόσμια δράση για την κλιματική αλλαγή. Το παρακάτω είναι ένα απόσπασμα 

από τα λόγια του: «Οι επιστήμονες μας τα λένε για δεκαετίες, ξανά και ξανά. 

Υπερβολικά πολλοί ηγέτες αρνήθηκαν να ακούσουν  […] και βλέπουμε τα 

αποτελέσματα. Σε μερικές περιπτώσεις πλησιάζουν τα χειρότερα σενάρια των 

επιστημόνων». Και συνεχίζοντας: «Κάθε μέρα που περνάει και εμείς 

αποτυγχάνουμε στο να κάνουμε κάτι, είναι άλλη μια μέρα που προχωράμε προς μια 

μοίρα που κανείς δε θέλει, μια μοίρα που θα αντηχεί στις επερχόμενες γενιές για τη 

ζημιά που έκανε η ανθρωπότητα στη Γη. Η μοίρα είναι στο χέρι μας. Βασίζομαι σε 

όλους σας». 

Μέσα από τη Μαθητική Εβδομάδα Δράσης και τη συμμετοχή σας σε αυτή ελπίζουμε 

ότι οι μαθητές/τριές σας θα ενημερωθούν, θα εμπνευστούν και θα θελήσουν να κάνουν 

μικρά βήματα ώστε να αποτελέσετε και εσείς μέρος του παγκόσμιου πια κινήματος 

ενάντια στην κλιματική αλλαγή. 

Έγκριση προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Φέτος ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εκστρατείας και το 

εκπαιδευτικό υλικό θα σας σταλεί μόνο ηλεκτρονικά 

 

 

Αγαπητές φίλες εκπαιδευτικοί, 

Αγαπητοί φίλοι εκπαιδευτικοί, 

  

Η φετινή μας Μαθητική Εβδομάδα Δράση, "Πορεία με Στόχο" με θέμα τον 

http://education.actionaid.gr/media/2037772/ΕΞΕ-192222-2019-Έgkrisi-ekpaideutikon-programmaton-kai-ulikoy-tis-Μi-Κerdoskopikis-Οrganosis-ActionAid-HELLAS-me-titlo-Πoreia-me-Σtoho.pdf
http://education.actionaid.gr/media/2037772/ΕΞΕ-192222-2019-Έgkrisi-ekpaideutikon-programmaton-kai-ulikoy-tis-Μi-Κerdoskopikis-Οrganosis-ActionAid-HELLAS-me-titlo-Πoreia-me-Σtoho.pdf
https://actionaid.us10.list-manage.com/track/click?u=bd474afac08ac1170bf9aece2&id=883f196ac6&e=2d9c711934
https://actionaid.us10.list-manage.com/track/click?u=bd474afac08ac1170bf9aece2&id=c71b8ed2a7&e=2d9c711934


4ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης: Δράση για το Κλίμα, για ευνόητους 

λόγους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όπως αρχικά είχαμε προγραμματίσει 

για την τρέχουσα εβδομάδα. Δυστυχώς οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να 

περπατήσουμε όλοι μαζί ταυτόχρονα και να προβάλουμε τα μηνύματά μας 

για την κλιματική κρίση. Ωστόσο με την παρούσα επικοινωνία θέλουμε να 

μοιραστούμε μερικές σκέψεις μας μαζί σας και να σας προτείνουμε την 

εναλλακτική φετινή δράση που δεν θα είναι πορεία αλλά πολλά «βήματα» 

που ίσως εάν τα αθροίσουμε μας δώσουν λίγο από τη δυναμική μιας 

ειρηνικής πορείας με φυσική παρουσία. 

 

Τους τελευταίους 2 απίστευτους μήνες βιώσαμε και βιώνουμε όλοι μας μια 

γκάμα συναισθημάτων που κατά πάσα πιθανότητα είναι πρωτόγνωρα. 

Βρισκόμαστε σε μια συνθήκη κρίσης που αφορά όλους και όλες μας σε κάθε 

γωνία της γης. 

Αυτή η σύντομη παύση της δραστηριότητας του ανθρώπου έχει ήδη επιφέρει 

θετικό αντίκτυπο στον περιβάλλον. Οι ρύποι έχουν μειωθεί αισθητά, και η 

φύση βρήκε λίγο χρόνο να ηρεμήσει και να ανακουφιστεί. 

Σιγά σιγά επανεκκινούν οι δραστηριότητες και οι μετακινήσεις, αλλά θα 

θέλαμε μέσα στην επαναφορά μας στην κανονικότητα, πού τόσο πολύ έχουμε 

όλοι και όλες ανάγκη, να μη λησμονήσουμε μια κρίση που θα συνεχίσει να 

υπάρχει: την κλιματική κρίση. Πρόκειται για 2 διαφορετικές προκλήσεις, 

που έχουν όμως πολλά κοινά στοιχεία: συμβαίνουν σε παγκόσμια κλίμακα, 

αφορούν τον κάθε ένα κάτοικο του πλανήτη και απαιτούν τη συνεργασία των 

κρατών για να βρεθούν λύσεις. 

Έχοντας ως παρακαταθήκη την εμπειρία της υγειονομικής κρίσης που ακόμα 

βιώνουμε οφείλουμε να συνεχίσουμε να μιλάμε στα παιδιά μας για το 

περιβάλλον ειδικά αναλογιζόμενοι πόσο συνδέεται με τη δική μας υγεία και 

αυτή των μελλοντικών γενεών. 

 

Η "ψηφιακή" Μαθητική Εβδομάδα Δράσης 2020: Πορεία με Στόχο! 

 

Βήμα 1: Μαθαίνω για το κλίμα 

Αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα που σας φέρνουν σε επικοινωνία με τις τάξεις 

σας, μπορείτε ως αφόρμηση για να φέρετε το θέμα της κλιματικής αλλαγής 

να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό υλικό της Μαθητικής Εβδομάδας Δράσης 



2020 το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ για να το «κατεβάσετε» ή εδώ για να 

το βρείτε σε μορφή ανάγνωσης.  

 

Σας προτείνουμε για παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού να αξιοποιήσετε 

το παραμύθι «Η μεγάλη τραμπάλα του πλανήτη» το οποίο υπάρχει στο 

παραπάνω υλικό αλλά μπορείτε να το βρείτε και σε ακουστική μορφή στον 

παραπάνω σύνδεσμο. 

Για μεγαλύτερες ηλικίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουίζ «Μύθος η 

αλήθεια» το οποίο θα το βρείτε ΕΔΩ. 

Τέλος, υπάρχει διαθέσιμος και ο Οδηγός Ενημέρωσης και Εκπαιδευτικών 

Δραστηριοτήτων του προγράμματος Walk the Global Walk, ο οποίος περιέχει 

περισσότερα από 15 σχέδια εργασίας για την κλιματική αλλαγή. 

 

Βήμα 2: Το "Βήμα" μου για τον πλανήτη 

Προτείνετε στα παιδιά να κατεβάσουν ή στείλτε τους εσείς το εκτυπώσιμο 

φύλλο "Το Βήμα μου για τον Πλανήτη". Στην πρώτη σελίδα θα βρείτε 

αναλυτικές οδηγίες δράσης. Οι μαθητές/τριες ετοιμάζουν το δικό τους Βήμα, 

το φωτογραφίζουν και είτε το στέλνουν σε εσάς είτε το στέλνουν απευθείας 

στο email που αναγράφεται. Όλα τα βήματα θα αναρτηθούν εδώ. 

 

Επιτρέψτε μας να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία με κάποιες σκέψεις που 

προέκυψαν το τελευταίο διάστημα και θα θέλαμε να τις μοιραστούμε μαζί σας 

ιδωμένες υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για τον ενεργό παγκόσμιο πολίτη 

(Global Citizenship Education): 

• Το πόσο διασυνδεδεμένοι είμαστε όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη 

Γη. “Αν έστω και ένα παιδί σε κάποια άκρη του κόσμου πεθαίνει από 

την πείνα ή από τον πόλεμο, τότε ο πολιτισμός μας έχει αποτύχει 

οικτρά”. Νίκος Καζαντζάκης. Και τα πρόσφατα γεγονότα το δείχνουν. 

Στην εποχή που άνθρωποι και ιδέες μετακινούνται συνεχώς και 

ελεύθερα το τι συμβαίνει στην μια άκρη του κόσμου μας αφορά άμεσα. 

 

• Την σημασία της ανθεκτικότητας ή προσαρμοστικότητας 

(resilience). Θεωρούμε ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές ικανότητες 

https://actionaid.us10.list-manage.com/track/click?u=bd474afac08ac1170bf9aece2&id=6d09dc427a&e=2d9c711934
https://actionaid.us10.list-manage.com/track/click?u=bd474afac08ac1170bf9aece2&id=f9a9fc6de7&e=2d9c711934
https://actionaid.us10.list-manage.com/track/click?u=bd474afac08ac1170bf9aece2&id=f9a9fc6de7&e=2d9c711934
https://actionaid.us10.list-manage.com/track/click?u=bd474afac08ac1170bf9aece2&id=7613c8099f&e=2d9c711934
https://actionaid.us10.list-manage.com/track/click?u=bd474afac08ac1170bf9aece2&id=4d39c5c986&e=2d9c711934
https://actionaid.us10.list-manage.com/track/click?u=bd474afac08ac1170bf9aece2&id=b488f1e4a3&e=2d9c711934
https://actionaid.us10.list-manage.com/track/click?u=bd474afac08ac1170bf9aece2&id=b488f1e4a3&e=2d9c711934
https://actionaid.us10.list-manage.com/track/click?u=bd474afac08ac1170bf9aece2&id=4c270586bb&e=2d9c711934
https://actionaid.us10.list-manage.com/track/click?u=bd474afac08ac1170bf9aece2&id=393e238f85&e=2d9c711934


 

που πρέπει να καλλιεργείται στα άτομα αλλά και στις κοινωνίες. 

Αφορά στη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε και να ξεπερνάμε 

σχετικά ανώδυνα δύσκολες ή τραυματικές καταστάσεις. Αυτό θα 

πρέπει να είναι ένας από τους στόχους του εκπαιδευτικού συστήματος 

αλλά κυρίως των πολιτικών που θεσπίζονται σε επίπεδο κρατών. 

 

• Την δύναμη της αλληλεγγύης. Και δίνει τεράστια ελπίδα η δύναμη 

που ενώνει τους ανθρώπους και η συνειδητοποίηση του πόσα 

πράγματα μπορούν να επιτευχθούν εάν υπάρχει. Οι πολίτες έχουν 

εξαιρετικά αντανακλαστικά και μπροστά στην απειλή ξέρουν να 

ενώνονται και να πετυχαίνουν… θαύματα. 

 

Τη σύνδεση του περιβάλλοντος με την υγεία του ανθρώπου.

 

Ο άνθρωπος δε θα είναι ποτέ υγιής εάν ο πλανήτης δεν είναι ενώ το αντίθετο 

δεν ισχύει: ο πλανήτης μπορεί να είναι υγιής και χωρίς την παρουσία του 

ανθρώπου. 

 

 

Περιμένουμε με χαρά τις συμμετοχές σας για ακόμα μια χρονιά! 

 

Εκπαιδευτικός Τομέας ActionAid 


