
ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΗ 

Βιβλίο- οδηγός εκπαιδευτικών  για το δημοτικό και το γυμνάσιο 

- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)   

and Office for Climate Education (OCE) 

 

ΜΑΘΗΜΑ Δ2 

ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ;  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

 

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑΤΑ 

Κοινωνικές επιστήμες / Φιλοσοφία / Εικαστικές τέχνες / Γραπτή έκφραση 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

~~ Προετοιμασία: 10 λεπτά 

~~ Δραστηριότητα: 55 λεπτά έως 1:50 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

9-15 ετών 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αυτό το μάθημα δίνει στους μαθητές/τριες την ευκαιρία να εξερευνήσουν συναισθήματα 

που συνδέονται εγγενώς με το θέμα της  κλιματικής  αλλαγής, καθώς και με την ιδέα ενός 

εντελώς διαφορετικού κόσμου στο μέλλον. 

Μαθητές/τριες: 

~~ Θα μάθουν  ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να προκαλέσει διαφορετικά συναισθήματα. 

Μερικά  μπορεί να μας κάνουν να νιώθουμε ανήμποροι/ες ή απελπισμένοι/ες. – Αυτό 

ονομάζεται «οικολογικό άγχος». 

~~ Θα εργαστούν  με διάφορα θέματα, όπως οι τέχνες, η φιλοσοφία και γραπτή έκφραση, 

για να εκφραστούν αυτά τα συναισθήματα. 

~~ Θα κάνουν « ένα βήμα πίσω από την επιστήμη» και θα προχωρήσουν  βαθύτερα στα 

συναισθήματά τους, τις προσωπικές τους  προβολές και ιστορίες. 

~~ Θα μάθουν να διαχειρίζονται  αυτά τα συναισθήματα και να  λαμβάνουν  μέρος  σε 

δράσεις. 



ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Συναισθήματα, οικο-άγχος 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Συζήτηση, αυτοέκφραση 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:  10 λεπτά 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ2.1 (ένα για δύο μαθητές)- Κάρτες Συναισθημάτων 

• Post-its (ένα για κάθε μαθητή) 

• ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ2.2 (Εικόνες Κλιματικής Αλλαγής) 

• Ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού για να κρατάμε σημειώσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να διεξάγεται σε δύο ξεχωριστά μέρη: το πρώτο μέρος 

εστιάζει στο λεξιλόγιο των συναισθημάτων, και το δεύτερο για το πώς οι εικόνες που 

σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή μπορεί να πυροδοτήσουν συναισθηματικές 

απαντήσεις. Εάν οι μαθητές/τριες  είναι αρκετά εξοικειωμένοι/ες με το λεξιλόγιο των 

συναισθημάτων, τότε χρειάζεστε να εργαστείτε μόνο στο δεύτερο μέρος αυτού του 

μαθήματος. 

1. Την προηγούμενη μέρα: Ζητήστε από τους μαθητές/τριες σας να φέρουν στο τάξη την 

επόμενη μέρα ένα άρθρο, εικόνα, ταινία, έργο τέχνης κλπ. που τους θυμίζει την κλιματική 

αλλαγή και  έχει ιδιαίτερη επίδραση πάνω τους. Πρέπει να μπορούν να παρουσιάσουν το 

υλικό τους και να περιγράψουν  την πηγή. 

2. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε φωτογραφίες ή/και βίντεο σχετικά με για την κλιματική 

αλλαγή – μπορείτε να επιλέξετε μερικά από το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ2.2 ή επιλέξτε κάτι άλλο. 

Η ιδέα είναι να συγκεντρωθούν περίπου δέκα διαφορετικά κομμάτια. 

3. Εκτυπώστε αρκετά αντίγραφα του ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ2.1. 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 10 λεπτά 

Αυτό το πρώτο μέρος θα βοηθήσει τους μαθητές/τριες σας να εξοικειωθούν με το λεξιλόγιο 

των συναισθημάτων. Στην αρχή του μαθήματος, εξηγήστε ότι όλοι/ες  ανταποκρινόμαστε 

σε πληροφορίες, γεγονότα και προκλήσεις καταστάσεων με  διαφορετικό τρόπο. Εισάγετε 

βασικά μηνύματα: όλοι/ες έχουν συναισθήματα και όλα τα συναισθήματα είναι σημαντικά 

και αποδεκτά. 

 

Σχέδιο μαθήματος – Μέρος I  - Καταλαβαίνουμε 

Σε αυτό το μάθημα, θα πρέπει οι μαθητές/τριες να προσπαθήσουν να επικεντρωθούν στα 

συναισθήματα που δημιουργήθηκαν  από την κλιματική αλλαγή και να μπορέσουν να 

εκφράσουν αυτά τα συναισθήματα.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 30 λεπτά 

1. Καταγράψτε τις παρακάτω ερωτήσεις στον πίνακα: 

• Τι σημαίνει για εσάς «κλιματική κρίση»; (Καταγράφουμε τις απαντήσεις των παιδιών). 

• Πώς σας προκαλούν αυτές οι λέξεις; 

2. Χρησιμοποιώντας το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ2.1, ζητήστε τους να το κάνουν μεμονωμένα. 

Επιλέγουν 3–5 κάρτες που αντιπροσωπεύουν τα τρέχοντα συναισθήματά τους και γράψουν 

αυτά τα συναισθήματα στο post-it τους. 

3. Στη συνέχεια, ζητήστε από έναν/μια  μαθητή/τρια σας να διαβάσει μία λέξη από τη λίστα 

του/της. Νιώθει κανείς άλλος το ίδιο; Αν  αυτό ισχύει, τότε μπορούν να κολλήσουν το post-

it τους στον πίνακα .Στο τέλος του μαθήματος, θα μπορούν να αντιληφθούν  ότι ορισμένα 

συναισθήματα παρουσιάζονται ως συχνά επαναλαμβανόμενα  και κάποια έχουν σχέση με 

άλλα. 

Βασικές ερωτήσεις που θα καθοδηγήσουν τη συζήτηση: 

• Τι μπορείτε να πείτε για αυτές τις λέξεις; 

• Ποιες εμφανίζονται περισσότερο; 

• Είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν κάποια συναισθήματα; 

4. Εάν θέλετε έναν πιο οπτικό τρόπο να το καταλάβετε ποια εμφανίζονται πιο συχνά, 

μπορείτε να δημιουργήσετε ένα συννεφόλεξο, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα το 

https://worditout.com/word-cloud/create. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 20 λεπτά 

Χρησιμοποιώντας τις λέξεις που είναι κολλημένες στον πίνακα ή στο συννεφόλεξο, 

συζητήστε με τους μαθητές/τριες σας το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να 

https://worditout.com/word-cloud/create


προκαλέσει διάφορα συναισθήματα (τόσο θετικά όσο και αρνητικά) και τονίστε ότι αυτά τα 

συναισθήματα είναι απολύτως φυσιολογικά. 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΚΥΚΛΙΚΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ   55 λεπτά 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ: 

Αυτό το μάθημα παρουσιάζεται ως «φιλοσοφικό εργαστήριο». Αν δεν είστε εξοικειωμένοι 

με αυτό το είδος δραστηριότητας, προτείνουμε να εξασκηθείτε εκ των προτέρων, με ένα 

πιο «ελαφρύ» θέμα. Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος, συνιστάται να θέτετε μόνο 

ερωτήσεις - ή ακόμα καλύτερα, να αφήνετε τους μαθητές/τριες  σας να κάνουν ερωτήσεις  

ο/η ένας/μια στον/στην  άλλον/η – και να  παρεμβαίνουν όμως όσο το δυνατόν λιγότερο. 

Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να μοιράσετε διάφορους ρόλους  σε ορισμένους/ες 

μαθητές/τριες για το πρώτο μισό της συζήτησης και μετά σε άλλους/ες  για το δεύτερο 

ημίχρονο. Όσοι/ες έχουν «ειδικούς ρόλους» δεν θα μπορούν  να συμμετέχουν  άμεσα στη 

συζήτηση: 

Πρόεδρος: το πρόσωπο που δίνει τον λόγο στους/στις  συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, 

σημειώνοντας ποιος/α σηκώνει το χέρι του/της  για να μιλήσει. 

Αναδιαμορφωτής: το πρόσωπο που είναι επιφορτισμένο με την αναδιατύπωση της 

πρότασης, αν χρειαστεί, προκειμένου να διευκρινιστεί μέρος της  συζήτησης. Μπορεί να 

είναι χρήσιμο να εμπλέκονται αρκετοί μαθητές/τριες σε  αυτόν τον ρόλο. 

Συνοψιστής : το άτομο που κρατά σημειώσεις / σχεδιάζει έναν ιδεοχάρτη για να συνοψίσει 

τι έχει ειπωθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης ώστε να μπορεί να το κοινοποιήσει σε όλη 

την τάξη στο τέλος.  

Η ιδέα δεν είναι να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα ή να καθορίσουμε τι 

είναι αλήθεια ή ψέμα, αλλά να εκφραστούν οι μαθητές/τριες συναισθηματικά  και στη 

συνέχεια να προβληματιστούν σχετικά με διάφορα διλήμματα για το τι θα μπορούσαν να 

κάνουν. Εδώ, η επιστήμη (και τα γεγονότα) παρέχουν τροφή για σκέψη και δεν μπορεί να 

αμφισβητηθεί, αλλά τα συναισθήματα και το κίνητρο για ανάληψη δράσης, που σχετίζεται 

με αλλαγή του κλίματος, είναι προσωπικά. Αυτή είναι μια ευκαιρία να επιτρέψετε 

στους/στις  μαθητές /τριες σας να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους. Λάβετε υπόψη ότι 

ο βασικός παράγοντας εδώ είναι να παρέχετε έναν ασφαλή χώρο στους μαθητές/τριες για 

να συζητήσουν το «δύσκολο» θέματα. Όλα τα έγγραφα και οι δραστηριότητες που 

παρέχονται σε αυτό μάθημα είναι μόνο προτάσεις. Φυσικά και άλλοι πόροι / εικόνες 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 λεπτά 

Χρησιμοποιώντας το προηγούμενο συννεφόλεξο ή post-its, γίνεται υπενθύμιση των 

μαθητών/τριών   σας ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι λέξεις στο σύννεφο (ή περισσότερα τα 

post-its), τόσες φορές έχουν επιλεγεί, ενώ όσο μικρότερες είναι (ή λιγότερα), έχουν επιλεγεί 

μόνο λιγότερες φορές.  



Τότε μπορείτε να ρωτήσετε: Τι δείχνει αυτό το σύννεφο λέξης για εσάς ; Εμφανίζεται το 

ατομικό σας συναίσθημα; Η ιδέα εδώ είναι να είστε σίγουροι/ες  ότι κάθε ένας/μια από 

τους μαθητές/τριες σας αισθάνεται αντιπροσωπευόμενος. 

Τοποθετήστε όλες τις καρέκλες της τάξης σε κύκλο χωρίς τραπέζια. 

Οι μαθητές/τριες  μπορούν επίσης να καθίσουν στο έδαφος. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 40 λεπτά 

1. Οι μαθητές/τριες  κάθονται σε κύκλο. Μπορείτε να επιλέξετε να παραμένουν εκτός 

κύκλου ο πρόεδρος, ο αναδιαμορφωτής και ο συνοψιστής. Αν προτιμάτε, μπορείτε  να μην 

λάβετε μέρος στη συζήτηση, ή μπορείτε να είστε  μέρος του κύκλου. 

2. Εξηγήστε στους μαθητές/τριες  τους κανόνες της συζήτησης: 

• Περιγράψτε τους ρόλους του προέδρου, συνοψιστή και αναδιαμορφωτή στην τάξη. 

Ρωτήστε αν υπάρχουν εθελοντές και αν ναι, ζητήστε τους να επαναλάβουν το ρόλο τους σε 

εσάς για να βεβαιωθείτε ότι κατάλαβαν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. 

• Ο καθένας/ καθεμιά  μπορεί να εκφράσει οποιαδήποτε συναισθήματα βιώνει , ως κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης, εφόσον σηκώνει το χέρι και περιμένει από τον/την πρόεδρο να 

του/της επιτρέψουν να μιλήσει. 

• Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 

• Κανείς/Καμιά  δεν επιτρέπεται να μιλήσει ενώ άλλο άτομο μιλάει. 

• Κανείς/Καμιά  δεν επιτρέπεται να κρίνει ή να κοροϊδεύει το άτομο που μιλάει. Όλοι/ες 

πρέπει να ακούν και να σέβονται τις ιδέες των άλλων. 

• Κανείς/Καμιά  δεν είναι υποχρεωμένος/η  να μιλήσει. Μπορούν απλά να είναι 

παρατηρητές/τριες. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗΓΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Η αρχική ρύθμιση είναι πολύ σημαντική καθώς πρέπει να νιώθουν οι μαθητές/τριες ότι  

βρίσκονται σε έναν ασφαλή χώρο, που θα τους ενθαρρύνει να μιλήσουν, να αντανακλούν 

και να μοιράζονται τα συναισθήματά τους. Επομένως, είναι σημαντικό  να καθίσουν σε 

έναν κύκλο που τους/τις επιτρέπει να βλέπουν όλους/ες τους άλλους/ες στην τάξη, σε 

ισότιμη βάση. Ο δάσκαλος/α μπορεί να καθίσει στον κύκλο επίσης, αλλά μόνο ως 

συμμετέχων/ουσα. 

3. Διεξάγετε μια συζήτηση στην τάξη είτε για κάποιες φωτογραφίες ή εικόνες από το 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ2.2 ή για ένα έγγραφο που έφεραν οι μαθητές/τριες σας. Προτείνουμε 

τη χρήση προβολέα ώστε να μπορεί όλη η τάξη να δει καθαρά το έγγραφο(α) ή εικόνα  

ταυτόχρονα.  

Εξηγήστε ότι θα δείξετε μερικές εικόνες και θα πρέπει κάποιοι/ες να τις περιγράψουν και 

να εκφράσουν τα συναισθήματά τους γι΄αυτές. 

Βασικές ερωτήσεις που θα καθοδηγήσουν τη συζήτηση: 



• Πώς σας κάνει να νιώθετε αυτό το κείμενο; Γιατί; 

• Ποιο κείμενο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε δράση; Γιατί; 

• Εάν είναι μια φωτογραφία που έφερε ένας από τους μαθητές σας, εσείς μπορεί να 

ρωτήσετε : Γιατί την  επέλεξε; Πως αισθάνεται σχετικά με αυτήν; 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Είναι πιθανό κάποιοι/ες από τους μαθητές/τριες  σας να έχουν δυσκολίες στο να 

μοιραστούν τα συναισθήματά τους, ειδικά τα αγόρια.  

1. Να μην αναγκάζετε κανέναν/καμιά  να εκφράσει τα συναισθήματά του/της,  αν δεν το 

επιθυμεί. Απλώς επαναλάβετε το γεγονός ότι τα συναισθήματά τους είναι απολύτως 

φυσιολογικά. Εκφράζοντας τις δικές σας ανησυχίες για θέματα κλιματικής αλλαγής μπορεί 

να βοηθήσετε  να αισθάνονται πιο ασφαλείς να μοιραστούν  τα δικά τους. 

4. Στο τέλος της συζήτησης στην τάξη, ρωτήστε τον συνοψιστή να πραγματοποιήσει μια 

γρήγορη ανακεφαλαίωση της συζήτησης και ας δώσει ο καθένας ένα τελευταίο 

σχόλιο/εντύπωση, αν θέλει.  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 10 λεπτά 

Μετά από αυτό το μάθημα , ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να κάνουν ένα σχέδιο, 

εικονογράφηση, πίνακα ή καρτούν,  να γράψουν  ή να εκφράσουν με όποιον τρόπο 

επιλέξουν τα συναισθήματα στο τέλος της συζήτησης: Πώς νιώθετε  τώρα; Είναι τα 

συναισθήματά σας διαφορετικά από αυτά που είχατε στην αρχή;  

Δώστε τους να εκφράσουν τι έμαθαν κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, για τον εαυτό 

τους και για τους άλλους. Τονίστε τη σημασία της σύνδεσης, με τον εαυτό μας και με τους 

άλλους. 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα, σας προτείνουμε να διαβάσετε 

τα κεφάλαια «Φύλο και συναίσθημα» και «Συναισθηματικές γεωγραφίες και κλίμα 

αλλαγή» (σελ. 26–32) από τη μελέτη «Cross-Cultural Approaches to Understanding the 

Emotional Geographies of Climate Change» της Margaret V. du Bray (2017). 

https://keep.lib.asu.edu/items/155254 

2. Μπορείτε να βρείτε μερικά παραδείγματα επιστολών που γράφτηκαν από επιστήμονες 

και μαθητές σχετικά με την κλιματική αλλαγή σε αυτόν τον ιστότοπο: 

https://www.isthishowyoufeel.com/ σε ένα τόσο συναισθηματικό θέμα.  

Τελειώστε ρωτώντας τους/τις  την άποψή τους για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής αν έχει αλλάξει, και αν ναι, γιατί. Σε αυτό σημείο μπορείτε να 

προτείνετε ότι τώρα είναι η ώρα να δράσετε! 

Συνεχίστε συζητώντας πιθανά έργα/δράσεις  που μπορείτε εφαρμόστε στην κοινότητά σας. 

Μερικές πηγές έμπνευσης:  

• Έργο «Πολλές Δυνατές Φωνές»: https://www.manystrongvoices.org/ 

https://keep.lib.asu.edu/items/155254
https://www.isthishowyoufeel.com/
https://www.manystrongvoices.org/


• Time #ForNature, Ένα συλλογικό ποίημα: https://youtu.be/MlSW3u-1AbI 

• 350.org – Η κλιματική αλλαγή αφορά την εξουσία: https://youtu.be/m95K7LClIC4 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας είναι σημαντικό να είστε η καθησυχαστική φιγούρα 

για τους μαθητές/τριες  σας. Τώρα πρέπει να πάρετε πίσω την ιδιότητα του δασκάλου και 

του ηγέτη προκειμένου να εκφραστεί η αποφασιστικότητα να αναλάβουμε δράση και να 

ανταποκριθούμε σε κάθε δυναμικό άγχος που θα μπορούσε να έχει προκύψει από μια 

τέτοια δραστηριότητα. Αυτό θα οδηγήσει απευθείας στο δεύτερο μέρος αυτού του σχεδίου 

μαθήματος – «Ενεργούμε». 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

1    https://www.yaleclimateconnections.org/2019/04/scientists-dont-ignore-peoples-

emotions/ 

2    https://www.yaleclimateconnections.org/2019/09/im-having-a-hard-time-coping-with-

scary-climate-news-what-should-i-do/ 

3    https://keep.lib.asu.edu/items/155254 

Είναι γνωστό και καλά μελετημένο γεγονός ότι η Κλιματική Αλλαγή μπορεί να δημιουργήσει 

δύσκολα συναισθήματα. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται «οικολογικό άγχος».  

Στα προηγούμενα μαθήματα, εστιάζοντας στην επιστήμη της κλιματικής αλλαγής, εσείς 

μπορεί να έχετε παρατηρήσει κάποιες αντιδράσεις από τους μαθητές/τριες σας, όπως  

φόβο,  απόρριψη,  άγχος κλπ. Ακόμη μπορεί να συνεχίζουν να υπάρχουν αυτά τα 

συναισθήματα. Τα   πιο κοινά συναισθήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο της 

κλιματικής αλλαγής είναι η αδυναμία, η απελπισία, ο θυμός, ο φόβος και αποσύνδεση, που 

μερικές φορές οδηγεί σε αδράνεια. Αποκαλύπτοντας απλώς τα γεγονότα για την κλιματική 

αλλαγή, δεν είναι αρκετό, δεδομένου ότι είναι τόσο πολύ συναισθηματικά φορτισμένο 

θέμα. Δουλεύοντας με αυτά τα  συναισθήματα επιτρέπεται στους ανθρώπους να 

αντιμετωπίζουν πληρέστερα τις ενοχλητικές πληροφορίες. Τέτοια συναισθήματα είναι 

απολύτως φυσιολογικά και η αναγνώρισή τους κάνει τους  ανθρώπους να αντιλαμβάνονται  

ότι δεν είναι «περίεργοι», το οποίο επίσης τους βοηθά να αντιμετωπίσουν την κλιματική 

αλλαγή, αντί να «τρέχουν μακριά» από κάθε πληροφορία γι’ αυτήν.  

Μερικές φορές οι αμυντικοί μας μηχανισμοί, όπως η άρνηση, μπορεί να ξεκινήσει δράση 

για να προστατευτούμε  από την σκληρή πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής. Έτσι, η 

στρατηγική για την αντιμετώπιση των συναισθημάτων συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. 

1. Πρώτα απ 'όλα, να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας  

2. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι να παραμείνουμε  συνδεδεμένοι με τους άλλους και να 

αποφύγουμε την απομόνωση. Η συμμετοχή των πολιτών μπορεί επίσης να αντιπροσωπεύει 

έναν τρόπο για να μπούμε  στη δράση και, κάνοντας αυτό, να γίνουμε μέρος της λύσης, στο 

δικό μας επίπεδο, και έτσι να βρούμε λόγους ελπίδας. 

https://youtu.be/MlSW3u-1AbI
https://youtu.be/m95K7LClIC4
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/04/scientists-dont-ignore-peoples-emotions/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/04/scientists-dont-ignore-peoples-emotions/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/09/im-having-a-hard-time-coping-with-scary-climate-news-what-should-i-do/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/09/im-having-a-hard-time-coping-with-scary-climate-news-what-should-i-do/
https://keep.lib.asu.edu/items/155254


Ένα τελευταίο σημαντικό πράγμα που πρέπει να αναφέρουμε είναι το γεγονός ότι δεν 

είμαστε όλοι ίσοι όσον αφορά τη συναισθηματική έκφραση, ειδικά λόγω του φύλου μας: 

Έτσι, οι γυναίκες είναι σε θέση να εκφράσουν ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο ανησυχίας σε 

σχέση με τους άνδρες, όταν πρόκειται για τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα , που οδηγεί σε 

υψηλότερη επίπεδο δέσμευσης μεταξύ των γυναικών. Αυτό μπορεί να εξηγείται από την 

ανατροφή, καθώς οι γυναίκες πιο συχνά εκφράζονται με αξίες «φροντίδας», είναι  

ενθαρρυντικές  και επιδιώκουν να γνωρίζουν το στενό τους περιβάλλον και να το 

φροντίζουν. Με τον ίδιο τρόπο και οι άντρες είναι συχνά «συναισθηματικά καταπιεσμένοι», 

αφού είναι λιγότερο άνετοι με την έκφραση των συναισθημάτων τους. 

 

 

 

Ελεύθερη μετάφραση: Βασιλική Στρατάκη 
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