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Καμπάνια για σην κλιμασική κρίςη 

με αφορμή ση Διάςκεψη σων 

Ηνωμένων Εθνών  

1 – 12/11/2021 

Τον Νοζμβριο του 2021, θ Γλαςκϊβθ, όπου κα φιλοξενιςει τθ Διάςκεψθ των 

Ηνωμζνων Εκνϊν για τθν Κλιματικι Αλλαγι - COP26 όπου κα ςυηθτθκεί  πϊσ τα 

ζκνθ μποροφν να ςυνεργαςτοφν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

Αυτι είναι μια ςθμαντικι ςτιγμι ςτθν ιςτορία που αφορά τθ διαμόρφωςθ του 

μζλλοντοσ του πλανιτθ μασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνόδου, τα  διάφορα μζρθ κα 

εξετάςουν τθν πρόοδο όςον αφορά τισ δεςμεφςεισ τουσ ςτο πλαίςιο του ςτόχου 

τθσ ςυμφωνίασ του Ραριςιοφ για ςυγκράτθςθ τθσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ του 

πλανιτθ αρκετά κάτω από τουσ 2°C και κα ςυνεχίςουν τισ προςπάκειεσ για τον 

περιοριςμό τθσ ςε 1,5°C.  

Για να ενθμερωκείτε ςχετικά με τθ COP26 ανοίξτε τον ακόλουκο ςφνδεςμο από το 

Συμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

Η Ζκκεςθ τθσ Διακυβερνθτικισ Επιτροπισ του ΟΗΕ για τθν Κλιματικι Αλλαγι (IPPC), 

που κυκλοφόρθςε ςτισ αρχζσ Αυγοφςτου, προειδοποιεί για τισ ιδθ 

«αναπόφευκτεσ» και «μθ αναςτρζψιμεσ» ςυνζπειεσ που απειλοφν τθν φπαρξι μασ. 

Το κλίμα ςιμερα είναι το κερμότερο που ζχει υπάρξει ποτζ τα τελευταία 5.000 

Γίνε θ αλλαγι για ζνα καλφτερο μζλλον!!! 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-change/paris-agreement/cop26/
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χρόνια. Με τθν υπερκζρμανςθ του πλανιτθ να φτάνει 1,1°C πάνω από τα 

προβιομθχανικά επίπεδα, βιϊνουμε ιδθ καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ: από τισ 

πυρκαγιζσ ςτθ χϊρα μασ και τθ γειτονικι Τουρκία ζωσ τισ πλθμμφρεσ ςτθν Ευρϊπθ 

και τθν Κίνα, τουσ καφςωνεσ ςτθ Βόρεια Αμερικι και τθν καταςτροφικι ξθραςία ςτθ 

Μαδαγαςκάρθ κ.α. Η ίδια θ πανδθμία, με τα 5 εκατομμφρια νεκροφσ ςε όλο το 

κόςμο, είναι μία ακόμα ςυνδεόμενθ κρίςθ. 

 

Δεν υπάρχει χρόνοσ… Γίνε θ αλλαγι για ζνα 

καλφτερο μζλλον!!! 

 

 

Οι Διευκφνςεισ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Α’, Γ’ και Δυτ. Αττικισ δια των Υπευκφνων 

Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ςυμμετζχουν ςτθν παγκόςμια κινθτοποίθςθ 

ενάντια ςτθν υπερκζρμανςθ του πλανιτθ και τθν καταςτροφι του 

περιβάλλοντοσ, ενϊ κα διεξάγεται θ Σφνοδοσ του ΟΗΕ για το Κλίμα (Cop26) ςτθ 

Γλαςκϊβθ. Οι μακθτζσ επεξεργάηονται τα δεδομζνα και ςτζλνουν το δικό τουσ  

θχθρό μινυμα προσ τουσ θγζτεσ των χωρϊν – μελϊν ενάντια ςτθν κλιματικι 

κρίςθ, αναλαμβάνοντασ δράςεισ ςε τοπικό επίπεδο και προαςπίηοντασ το δικαίωμα 

για τθν ίδια τουσ τθ ηωι και τθν επικυμία τουσ για ζνα καλφτερο μζλλον. 
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Εκπαιδευτικζσ προτάςεισ - δράςεισ 

για τθ χρονικι περίοδο τθσ 

Διάςκεψθσ 1-12/11/2021 

 

Α] Ρροςομοίωςθ τθσ παγκόςμιασ Διάςκεψθσ για το 

κλίμα - (διάρκεια 90 λεπτά) 
Αυτι θ δραςτθριότθτα περιλαμβάνει ςυηθτιςεισ ςε μικρζσ ομάδεσ, αυτο-

κακοδθγοφμενθ ζρευνα και παρουςιάςεισ των μακθτικϊν ομάδων . 

1. Ειςαγωγι  

 Προβολι του βίντεο του ΟΗΕ που ςτοχεφει ςτθν αφφπνιςθ των θγετϊν και 

ςτθν προειδοποίθςθ του κόςμου για τουσ κινδφνουσ από τθν κλιματικι 

μεταβολι και τθσ ςχετικισ παρουςίαςθσ «Το κλίμα μασ το μζλλον μασ». 

Κατόπιν, ξεκινά θ ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν παγκόςμια Διάςκεψθ για το 

κλίμα. Στόχοσ είναι οι μακθτζσ να αντιλθφκοφν για ποιο λόγο γίνεται αυτι θ 

Διάςκεψθ και να λυκοφν τυχόν απορίεσ. 

 

2. Ρροςομοίωςθ Συνόδου κορυφισ - COP26 

 Ο εκπαιδευτικόσ τυπϊνει και κόβει τισ 10 αρικμθμζνεσ κάρτεσ ςυηιτθςθσ.  

 Στθ ςυνζχεια, μοιράηει τυχαία μια κάρτα ςυηιτθςθσ ςε κάκε ηευγάρι 

μακθτϊν. Οι μακθτζσ καλοφνται να προβλθματιςτοφν και να ςυνειςφζρουν 

ςκζψεισ και ιδζεσ ωσ απάντθςθ ςτθν κάρτα που επεξεργάηονται. Αν 

υπάρχουν απορίεσ δίνονται πρόςκετεσ πλθροφορίεσ για να βοθκθκοφν οι 

μακθτζσ να κατανοιςουν το ηιτθμα και να εξετάςουν πικανζσ λφςεισ.  

 Κάκε δυάδα μακθτϊν καταλιγει ςε μία ι περιςςότερεσ ενζργειεσ που 

πιςτεφουν ότι πρζπει να κάνουν οι παγκόςμιοι θγζτεσ για τθν αντιμετϊπιςθ 

του ηθτιματοσ τθσ κάρτασ τουσ. 

 

3. Στρογγυλό τραπζηι 

  Στθν ολομζλεια, υπό τφπο ςτρογγυλοφ τραπεηιοφ, παρουςιάηει θ κάκε 

δυάδα το ηιτθμα που ειςάγει θ κάρτα τουσ και μια λφςθ που ζχουν ςκεφκεί. 

 Δθμιουργείται μια λίςτα ενεργειϊν ςτον πίνακα ι ςτθν οκόνθ. 

 Όταν ολοκλθρϊνεται θ ςυηιτθςθ του ςτρογγυλοφ τραπεηιοφ, ελζγχεται θ 

λίςτα των προτεινόμενων λφςεων και γίνεται ςυηιτθςθ για το εάν κάτι λείπει 

ι εάν κάποιεσ ενζργειεσ ςτθ λίςτα ζρχονται ςε ςφγκρουςθ με άλλεσ. 

 

4. Λιψθ αποφάςεων – Αναςτοχαςμόσ 

  Οι μακθτζσ/τριεσ αναςτοχάηονται ςχετικά με τθν εμπειρία τουσ μζςα από τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτθν προςομοίωςθ για τθ παγκόςμια Διάςκεψθ για το κλίμα 

ωσ παγκόςμιοι θγζτεσ. Συηθτοφν πϊσ αιςκάνκθκαν. 

 Η τάξθ ωσ ολομζλεια προςδιορίηει ποιεσ ενζργειεσ πρζπει να είναι 

προτεραιότθτα για τουσ παγκόςμιουσ θγζτεσ ςτθν COP26. Μπορεί επίςθσ να 

διεξαχκεί μια ψθφοφορία για το κζμα αυτό.  

https://youtu.be/3DOcQRl9ASc
https://drive.google.com/file/d/1nJkrbtu43EoAm4riABHW4RjxEEy14q2P/view?usp=sharing
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Β] Φτιάχουμε το δζντρο των Υποςχζςεων - (διάρκεια 45 λεπτά) 

 

 

 

 

 

Βιματα υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ: 

Οι παγκόςμιοι θγζτεσ κα ςυναντθκοφν ςτθν Αγγλία για να ςχεδιάςουν πϊσ να 

αντιμετωπίςουν τθν επείγουςα απειλι τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Μπορείτε κι εςείσ 

με το ςχολείο ςασ να εμπλακείτε. 

Τθν Παραςκευι 5 Νοεμβρίου 2021, κατά τθ διάρκεια του COP26, οι νζοι και τα 

ςχολεία ςε όλθ τθ Αγγλία  κα ςχθματίςουν ζνα Δάςοσ Υποςχζςεων, παρουςιάηοντασ 

φφλλα από μακθτζσ ςε ζνα «δζντρο υποςχζςεων» και κα ξεκινιςουν  μια ςυηιτθςθ 

ςτθν ευρφτερθ κοινότθτα ςχετικά με τισ αλλαγζσ που απαιτοφνται για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

 

ΑΣ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΡΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ! 

Το WWF και οι ςυνεργάτεσ του κα φζρουν ζνα δζντρο από το Forest of Promises 

ακριβϊσ ςτθν καρδιά του COP26 – και το φφλλο πολλϊν παιδιϊν κα είναι πάνω του.  

 

Τα ςχολεία ςε όλο τον κόςμο κα δθμιουργιςουν 

ζνα Δάςοσ Υποςχζςεων κατά τθ διάρκεια του 

COP26.Αυτό κα ςτείλει ζνα ιςχυρό μινυμα ςτουσ 

παγκόςμιουσ θγζτεσ ότι τα εκατομμφρια νζων 

ανκρϊπων ςτο ςχολείο ςιμερα είναι ζτοιμοι να 

αποτελζςουν μζροσ τθσ λφςθσ για τθν κλιματικι 

αλλαγι, αλλά χρειάηονται θγζτεσ για να δϊςουν 

ιςχυρζσ υποςχζςεισ και να τισ τθριςουν. Εάν 

ςυνεργαςτοφμε όλοι μποροφμε να είμαςτε ιςχυροί 

και να διαμορφϊςουμε ζνα βιϊςιμο μζλλον.  
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Βιμα 1: Φτιάξτε ζνα φφλλο 

Θα μποροφςατε να χρθςιμοποιιςετε ζνα 

φυλλαράκι από τα παρεχόμενα πρότυπα 

του WWF, να γίνετε δθμιουργικοί και να 

ςχεδιάςετε το δικό ςασ ςχιμα φφλλου ι 

να βρείτε ζνα πεςμζνο φφλλο από ζνα 

αγαπθμζνο δζντρο. Βεβαιωκείτε ότι είναι 

αρκετά μεγάλο και δυνατό για να 

γράψετε! 

  

Βιμα 2:  Γράψτε τθν υπόςχεςι ςασ ςτθ 

μία πλευρά 

Θα μποροφςε να είναι κάτι τόςο απλό 

πχ ότι κα χρθςιμοποιείται το ποδιλατο 

για τθ μετακίνθςι ςασ ι κα ανεβαίνετε 

με τα πόδια αντί να πάρετε τον 

ανελκυςτιρα ι κα κάνετε επιλογζσ 

φαγθτοφ και ςνακ που είναι φιλικζσ 

προσ τον πλανιτθ. Ή κα μποροφςατε να 

προχωριςετε περιςςότερο και να υποςχεκείτε ότι κα προςπακιςετε να επιφζρετε 

μια μεγαλφτερθ αλλαγι ςτθν κοινότθτά ςασ μιλϊντασ με το Διμο ςασ ι τθ 

διεφκυνςθ του ςχολείου ςασ ι ξεκινϊντασ μια τοπικι δράςθ ι καμπάνια. 

Βιμα 3:  Γράψτε μια υπόςχεςθ που κζλετε να δϊςουν οι παγκόςμιοι θγζτεσ  

Βιμα 4: Από τθν άλλθ πλευρά  του φφλλου μοιραςτείτε τισ δικζσ ςασ υποςχζςεισ 

 

 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ… 

Ακολουκιςτε τα παραπάνω βιματα και ςτείλτε μασ φωτογραφία με το δζντρο 

των υποςχζςεων που κα φτιάξετε για το ςχολείο  ςασ ςτο ακόλουκο padlet . Πλεσ 

οι φωτογραφίεσ με τισ υποςχζςεισ των ςχολείων ςασ, κα ςταλοφν ςτο wwf.uk 

ϊςτε να ςυμμετζχουν ςτο διαδικτυακό Δάςοσ Υποςχζςεων που κα 

δθμιουργθκεί!  

 

 

 

Στισ 5 Νοεμβρίου ηθτάμε από τα ςχολεία ςε όλον τον κόςμο να 

μοιραςτοφν τισ υποςχζςεισ τουσ ϊςτε να δθμιουργιςουμε ζνα 

διαδικτυακό δάςοσ υποςχζςεων!  

https://drive.google.com/file/d/1948YTQ7h6I8_ZY5CqCEhVu-YfqK3LtPt/view?usp=sharing
https://padlet.com/elniarchou/dx6hbeue5b0reumn


Μαρία Δθμοποφλου - Ελζνθ Νιάρχου - Αλεξάνδρα Τςίγκου 6 

Γ] Συμμετοχι τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και δικτφωςθ 

ςχολείων  

 
 Δείτε τθν παρουςίαςθ «Το κλίμα, το μζλλον μασ» και ςυηθτείςτε τρόπουσ για 

τθ μείωςθ του οικολογικοφ αποτυπϊματοσ του ςχολείου ςασ. 

 

 
 

 Οργανϊςτε τισ ιδζεσ ςασ για να καταλιξετε ςε ζνα ςχζδιο δράςθσ για τθν 

αειφορία ςτο ςχολείο ςασ.  Χρθςιμοποιείςτε τθ μεκοδολογία τθσ ολιςτικισ ςχολικισ 

προςζγγιςθσ για τθν αειφορία.  

 

 

Συνδεκείτε με άλλα 

ςχολεία 
 

 Μπορείτε να  ςυνδεκείτε με 

εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ από άλλα 

ςχολεία ς όλον τον κόςμο για να 

ςυντονίςετε τισ προςπάκειζσ ςασ για 

τθ διαμόρφωςθ ενόσ βιϊςιμου 

μζλλοντοσ.  

 

 

Πηγές:  

Οι προτεινόμενεσ ιδζεσ αντλοφνται από τισ ακόλουκεσ ιςτοςελίδεσ: WWF-UK 

https://www.wwf.org.uk/get-involved/schools/forest-of-promises και Twinkl 

https://www.twinkl.gr/resource/cop26-lesson-powerpoint-our-planet-our-future-

ages-9-11-t-tp-2682420  και παρουςιάηονται εδώ με μικρζσ προςαρμογζσ και 

μετάφραςθ ςτα ελλθνικά. 

Δράςτε 

Ενθμερωκείτε 

Εμπλακείτε 

https://docs.google.com/presentation/d/1qjEJJxyIxQ8dLxcCFYnbGRVzv0dmb02R/edit?usp=sharing&ouid=110791792498933307869&rtpof=true&sd=true
https://www.wwf.org.uk/get-involved/schools/forest-of-promises
https://www.twinkl.gr/resource/cop26-lesson-powerpoint-our-planet-our-future-ages-9-11-t-tp-2682420
https://www.twinkl.gr/resource/cop26-lesson-powerpoint-our-planet-our-future-ages-9-11-t-tp-2682420
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Εκπαιδευτικζσ προτάςεισ και δράςεισ επζκταςθσ  

 

Για περιςςότερεσ προτάςεισ και δράςεισ επζκταςθσ για το κλίμα πατιςτε τον 

ακόλουκο ςφνδεςμο: 

https://drive.google.com/file/d/1L9z33rMuOkQ2KbgIzFHAe4ZPksy539ZZ/view?usp=s

haring  

 

 

 
 

Ξεκινάμε; 

Εςφ τι κα κάνεισ για να ςυμμετάςχεισ ςτθ Διάςκεψθ 

των Ηνωμζνων Εκνϊν;  

Και μια μικρι δράςθ κα ςυνειςφζρει ςτθν 

προςπάκεια. 

Επίςθσ, μπορείσ να επιλζξεισ να κάνεισ κάποιεσ 

αλλαγζσ ςτισ κακθμερινζσ ενζργειεσ ςου που 

μειϊνουν το αποτφπωμα άνκρακα!!! 

https://drive.google.com/file/d/1L9z33rMuOkQ2KbgIzFHAe4ZPksy539ZZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L9z33rMuOkQ2KbgIzFHAe4ZPksy539ZZ/view?usp=sharing

