
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Καμπάνια ενημέρωσης για την κλιματική αλλαγή 

με αφορμή τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών 

για την Κλιματική Αλλαγή - COP27 που θα 

πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 18 

Νοεμβρίου 2022 στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.   

 

Ο χρόνος τελειώνει! Αναλαμβάνουμε δράση 

για το κλίμα!!!! 

      

Μαρία Δημοπούλου 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας 

Ελένη Νιάρχου 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας 

Αλεξάνδρα Τσίγκου 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Π.Ε. Δυτ. Αττικής 



Καμπάνια για την κλιματική κρίση με αφορμή 

τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών COP27 

6 - 18 Νοεμβρίου 2022 

Τον Νοέμβριο του 2022 αρχίζει στην Αίγυπτο η COP27. Η Διεθνής Συνδιάσκεψη για 

την Κλιματική Αλλαγή (COP27) έχει ως βασικό στόχο τη συνέχιση της υλοποίησης 

της Συμφωνίας του Παρισιού, όπως αποφασίστηκε και στην COP26 της 

Γλασκώβης.  

Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες δεν έχουν αποφέρει τους αναμενόμενους καρπούς 

και φαίνεται ότι οι δεσμεύσεις δεν επαρκούν. Η COP27 πρέπει να καταφέρει να 

επιτύχει  δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και 

υποστήριξη στην «κλιματική» χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών. Εν 

μέσω ενεργειακής κρίσης και αυξημένων ακραίων καιρικών φαινομένων, η COP27 

πρέπει να αναζητήσει και να ανανεώσει την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών, ώστε 

να εφαρμοστεί με επιτυχία το εμβληματικό Σύμφωνο του Παρισιού. 

Για να ενημερωθείτε περισσότερο σχετικά με τη COP27 ανοίξτε τον ακόλουθο 

σύνδεσμο https://cop27.eg/#/ . 

Οι Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης Α’, Γ’ και Δυτ. Αττικής, δια των Υπευθύνων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της συνεργατικής πρωτοβουλίας των 

Τοπικών Δικτύων «Σχολεία για το κλίμα, νησίδες ανθεκτικότητας και αλλαγής » 

συμμετέχουν στην παγκόσμια κινητοποίηση ενάντια στην υπερθέρμανση του 

πλανήτη και την καταστροφή του περιβάλλοντος, ενώ θα διεξάγεται η Σύνοδος του 

ΟΗΕ για το Κλίμα (Cop27) στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου. Οι μαθητές επεξεργάζονται 

τα δεδομένα  και στέλνουν το δικό τους  ηχηρό μήνυμα προς τους ηγέτες των χωρών 

– μελών ενάντια στην κλιματική κρίση αναλαμβάνοντας δράσεις σε τοπικό επίπεδο 

προασπίζοντας το δικαίωμα για την ίδια τους τη ζωή και την επιθυμία τους για ένα 

καλύτερο μέλλον. 

https://cop27.eg/#/


  

Εκπαιδευτική πρόταση και δράση για την εβδομάδα 

6 - 18 Νοεμβρίου 2022 

 

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη θα γίνουν αισθητές και 

θα επιβαρύνουν κυρίως τους σημερινούς νέους και τις μελλοντικές γενιές. Η 

συλλογική φωνή τους και οι προτάσεις τους πρέπει να ακουστούν από τους 

παγκόσμιους ηγέτες στην COP27. 

 

Tι είναι Σκυταλοδρομία Running Οut of time (ROoT); 

H σκυταλοδρομία Running Out of Time, είναι μια μοναδική, αδιάκοπη 

σκυταλοδρομία 7.767 χμ. για την κλιματική αλλαγή, από τη Γλασκόβη της 

Σκωτίας που φιλοξένησε την COP26 μέχρι το Sharm el-Sheikh της Αιγύπτου 

που θα φιλοξενήσει την COP27. 

Θα είναι η μεγαλύτερη αδιάκοπη σκυταλοδρομία που έχει ποτέ 

πραγματοποιηθεί, με δρομείς και ποδηλάτες που θα μεταφέρουν τη 

σκυτάλη και μαζί της ένα ηχηρό μήνυμα για την κλιματική αλλαγή από τη 

νέα γενιά προς τους παγκόσμιους ηγέτες στην COP27.  

Η σκυταλοδρομία  θα έχει διάρκεια  38 ημερών και θα περάσει από 18 

χώρες. Η συνολική διαδρομή στην ξηρά χωρίζεται σε 732 τμήματα των 10 

χιλιομέτρων έκαστο, για τα οποία μπορούν να εγγραφούν οι 

ενδιαφερόμενοι. 

1.  Σκυταλοδρομία «Running Οut of time”  



         Προτεινόμενες δραστηριότητες 

 

Α. Φτιάχνουμε τον Χάρτη της Σκυταλοδρομίας 

Η σκυτάλη θα περάσει από:  

Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία, Ουαλία,  Αγγλία), Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία,  

Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία Ερζεγοβίνη,  

Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ελλάδα, Κύπρο,  Ισραήλ και Αίγυπτο.  

- Σημειώστε τις χώρες πάνω στον Χάρτη. 

 

Β. Γιατί πιστεύετε ότι οι διοργανωτές επέλεξαν τη δράση της 

Σκυταλοδρομίας για τη διάδοση του μηνύματος;  

 



 

Γ. Ποιο είναι το νόημα της φράσης «Running Οut of time (ROoT)», που 

αποτελεί το σύνθημα της σκυταλοδρομίας; 

 

 

Δ. Συζητήστε στην τάξη για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και 

γράψτε το δικό σας σύνθημα. 



 

 

Στην Ελλάδα η σκυτάλη θα περάσει  από: Πρέσπα, Καστοριά,  Πτολεμαΐδα, 

Βέροια, Κατερίνη,  Πλαταμώνα, Λάρισα, Φάρσαλα,  Λαμία, Καμένα Βούρλα, 

Σκάλα, Μαρτίνο, Αλίαρτο, Θήβα,  Μαλακάσα, Φράγμα Μαραθώνα, 

Μαραθώνια Διαδρομή, Ακρόπολη, Μαρίνα Φλοίσβου, από όπου θα  φύγει 

με ιστιοπλοϊκό για την  Κύπρο.  

 

 

2. Η σκυτάλη στην Ελλάδα 

 



                  Προτεινόμενες δραστηριότητες 

Α. Βρίσκουμε στον Χάρτη της τάξης τη διαδρομή της σκυτάλης στην 

Ελλάδα. 

Β. Στις 27 Οκτωβρίου η σκυταλοδρομία θα περάσει από την Ακρόπολη. 

Μπαίνουμε στο ρόλο  του οικοδεσπότη αυτής της εκδήλωσης. Γράφουμε  

ένα μήνυμα για να καλωσορίσουμε  τους δρομείς. 

 

Γ. Γράφουμε τρεις ερωτήσεις που θα θέλαμε να κάνουμε  σε έναν δρομέα 

που συμμετέχει σε αυτή την σκυταλοδρομία. 

 

Δ. Παρακολουθούμε τα δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο. 

Δημιουργούμε ένα ταμπλό στην τάξη με αυτά. 

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

   

                    Προτεινόμενες δραστηριότητες 

Α. Κατασκευάζουμε τις δικές μας σκυτάλες από ανακυκλώσιμα υλικά,  τις 

παρουσιάζουμε, ψηφίζουμε αυτή που θέλουμε να κρατήσουν οι δρομείς, 

τραβάμε φωτογραφίες από τη διαδικασία, γράφουμε ένα μικρό κείμενο 

που υποστηρίζει την ιδέα μας.  

 

 

 

 

 

 

Β. Συζητάμε για τη μικρή διαδρομή που μπορούμε να τρέξουμε γύρω από 

το σχολείο μας. Πόσοι μαθητές θα λάβουν μέρος; Θα συμμετέχουν και 

δάσκαλοι και γονείς; Πόση ώρα θα διαρκέσει; (προτείνεται 15 λεπτά). 

Γ. Ετοιμάζουμε τις πικέτες με τα συνθήματά μας. 

Η σκυτάλη αποτελεί σύμβολο που 

αναδεικνύει τη  μοναδικότητα του 

ανθρώπου αλλά ταυτόχρονα και τη  

δύναμη της συνεργασίας.  

Έχει ειδική πρόβλεψη για να αποθηκευθεί 

το μήνυμα από τη  νέα γενιά το οποίο και  

θα παραδοθεί στους παγκόσμιους  ηγέτες 

στην COP27. 

3. Προετοιμαζόμαστε για τη δική μας σκυταλοδρομία 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 3 Νοεμβρίου 2022* χιλιάδες σχολεία από όλο τον κόσμο λαμβάνουν 

μέρος στην Παγκόσμια Ημέρα Δράσης Σχολείων! 

Καλούμε τους μαθητές, τους δασκάλους να αναλάβουν δράση για 15 λεπτά. 

Αυτό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, με όποιον τρόπο 

επιθυμείτε. Όσοι περισσότεροι, τόσο το καλύτερο !  

 

                      Προτεινόμενες δραστηριότητες 

Α. Δηλώνουμε συμμετοχή στην παγκόσμια πλατφόρμα για την Παγκόσμια 

Ημέρα δράσης των σχολείων: https://running-out-of-time.com/schools/ 

Β. Στο τέλος της πορείας διαβάζουμε το παρακάτω μήνυμα (Baton 

message), το συζητάμε, το συνυπογράφουμε. Διαβάζουμε και 

υποστηρίζουμε το μήνυμα εδώ: https://running-out-of-time.com/message/  

Γ. Τραβάμε φωτογραφίες από τη διαδρομή, τις προβάλλουμε στην 

ιστοσελίδα του σχολείου  

Δ. Αναρτάμε τις φωτογραφίες της δράσης στο padlet COP27 του Δικτύου 

«Σχολεία για το κλίμα νησίδες ανθεκτικότητας και αλλαγής» 

https://padlet.com/schools4climate/nypmvxrh4b8il4rn  

4. Παίρνουμε μέρος στην παγκόσμια μέρα δράσης σχολείων 

στις 3 Νοεμβρίου 2022 

 

https://running-out-of-time.com/schools/
https://running-out-of-time.com/message/
https://padlet.com/schools4climate/nypmvxrh4b8il4rn


   Το μήνυμα της σκυτάλης “Μάς τελειώνει ο χρόνος” 

Η ποιοτική εκπαίδευση για το κλίμα είναι ζωτικής σημασίας, αν θέλουμε να 
εξοπλίσουμε τους ανθρώπους όλων των ηλικιών και σε όλα τα μέρη με τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να οικοδομήσουμε ένα 
μέλλον στο οποίο όλοι θα μπορούν να ευημερούν. 

Οι νέοι πρέπει να αναγνωριστούν ως ηγέτες, να βρεθούν στην πρώτη γραμμή 
της συζήτησης για την κλιματική αλλαγή και να ενδυναμωθούν μέσω της 

εκπαίδευσης. 

Καλούμε τους ηγέτες του κόσμου να μας παράσχουν τις δεξιότητες και την 
κατάρτιση για να οικοδομήσουμε έναν βιώσιμο κόσμο. 

Ο κόσμος μας θερμαίνεται και για να συγκρατήσουμε την αύξηση στους 1,5 
βαθμούς χρειαζόμαστε προωθητική σκέψη, συνεπείς πολιτικές και 

χρηματοδότηση που θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε σε καθαρές μηδενικές 
εκπομπές. 

Δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος που θα είναι 
χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμο για όλους. 

Δείξτε με τις πράξεις σας, όχι μόνο με τα λόγια, ότι δεσμεύεστε κι εσείς. 

Βοηθήστε μας να φτάσουμε εκεί! 

[υπογραφές] 

 



 Η παρούσα καμπάνια στηρίχτηκε στο φυλλάδιο «Running Οut of time 

(ROoT)-School Toolkit». 

 και  άλλα υποστηρικτικά αρχεία για τη σκυταλοδρομία «Running out of 
time» που διατέθηκαν από την ΕΕΠΦ/Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 
Φύσης που συντονίζει στην Ελλάδα την Σκυταλοδρομία   

  ppt με σύντομες πληροφορίες για τη σκυταλοδρομία για τα σχολεία 
 (μεταφρασμένο από το FEE/ Foundation for Environmental Education) 

 αρχείο με το μήνυμα της σκυτάλης μαζί με τον σύνδεσμο προς 
υπογραφή του 

 βίντεο από το σεμινάριο για την κλιματική αλλαγή: 
 https://www.youtube.com/watch?v=3ndTmScxMgo&t=3s    

 σύνδεσμος για την παρακολούθηση live της 
σκυταλοδρομίας https://running-out-of-time.com/map  

 σύνδεσμος με τις χώρες που συμμετέχουν: https://running-out-of-
time.com/route/  

 σύνδεσμος με την ελληνική διαδρομή: https://running-out-of-
time.com/route/greece/  

 σύνδεσμος από τον οποίο τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν τη 
συμμετοχή τους στην Παγκόσμια Ημέρα δράσης των 
σχολείων: https://running-out-of-time.com/schools/ 

Όλες τις πληροφορίες για τη σκυταλοδρομία μπορείτε να τις βρείτε 
εδώ: https://eepf.gr/el/skitalodromia-running-out-
of-time             

 

Ξεκινάμε; 

  

 

Εσύ τι θα κάνεις για να συμμετάσχεις στη Διάσκεψη 

των Ηνωμένων Εθνών;  

Και μια μικρή δράση θα συνεισφέρει στην προσπάθεια. 

Επίσης, μπορείς να επιλέξεις να κάνεις κάποιες αλλαγές 

στις καθημερινές ενέργειες σου που μειώνουν το 

αποτύπωμα άνθρακα!!! 

Συνοδευτικό υλικό 

  

  

https://drive.google.com/file/d/1Q0ZG0kJFtva9cibRpPJlHPh2XnTVRRsP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q0ZG0kJFtva9cibRpPJlHPh2XnTVRRsP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c0VNTw9QCfg7bFX6YIcNxS-J0kX2Q1i9/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3ndTmScxMgo&t=3s
https://running-out-of-time.com/map
https://running-out-of-time.com/route/
https://running-out-of-time.com/route/
https://running-out-of-time.com/route/greece/
https://running-out-of-time.com/route/greece/
https://running-out-of-time.com/schools/
https://eepf.gr/el/skitalodromia-running-out-of-time
https://eepf.gr/el/skitalodromia-running-out-of-time

