
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 19 ΜΑΡ 2021.mp4

Google Drive

Αλλάζω για το Κλίμα
Climatecreteschools

Ένα ιστολόγιο για την Κλιματική Κρίση, την εκπαίδευση γι' αυτήν και τις
δράσεις των σχολείων για το θέμα.

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ του 1ου ΕΠΑΛ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.pdf

5ο Νηπιαγωγείο Χανίων:Κλιματική αλλαγή
Google Docs

Για δες πως άλλαξε ο καιρός και τα βουνά τρομάζουν της άνοιξης τα
λούλουδα Γενάρη μπουμπουκιάζουν Το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
Ψαραντώνης, Κοτονιάς 2008 Στίχοι/μουσική Κοτονιάς Θοδωρής 5ο…

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου συμμετέχει στην Παγκόσμια Ημέρα
Δράσης για το Κλίμα, Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021. Εδώ μπορείτε να δείτε σχετικό
υλικό καθώς και εργασίες, βιντεοκλίπ σχολείων για την ημέρα αυτή.

Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για το Κλίμα
48 Items

Created by KPEVAMOU Powered by  

https://drive.google.com/file/d/1PcHpwFseb160fjGzmtxQD8xpD3qx1qvR/view?usp=drive_web
https://climatecreteschools.blogspot.com/
https://share.wakelet.com/doc/syYO3UW3RxTFo7wC--4kA
https://docs.google.com/presentation/d/1Tr01ZCNWRZeStuOJRI3i1PXjhmgZw9p0mjpNX8vfMhE/edit?usp=sharing
https://wakelet.com/@KPEVAMOU
https://wakelet.com/


"Σώστε το Περιβάλλον" Νηπιαγωγείο "Νέα
Δημιουργία" Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Νικολάου-Κλιματική Αλαγή.mp4
drive.google.com

Η Γη μας είναι όμορφη!
Δ 1 Δ . Σ. Βάμου

https://share.wakelet.com/doc/D0H1gengoyLRMd-QOiluC
https://drive.google.com/file/d/1wTNNu0Q3vX3jEPjGVFRaiAPP2pXCLyTd/view?usp=drive_web
https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1616178818/v31zlbnzu1jasmkgwaoc.jpg


Στ3 - 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας -
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ.pdf

Save the Climate - Εκπ. Μαυροματάκη
YouTube

Ένα τραγούδι για να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές μας για τις συνέπειες της αλλαγής του
κλίματος και τις δράσεις που μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε αυτ...

Watch on

Save the ClimateSave the Climate
Copy linkCopy link

https://share.wakelet.com/doc/a0i7G5i97NCxoeOEYSV1U
https://www.youtube.com/watch?v=TLKkGRPeyb8&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=TLKkGRPeyb8
https://www.youtube.com/channel/UCsFTqiWrCHeVGPTH5_d95Vw
https://www.youtube.com/watch?v=TLKkGRPeyb8


1ο Νηπιαγωγείο Μουρνιών.pdf

Σώστε τη Γη, είναι η ζωή! Δημοτικό Σχολείο Βάμου
Κονκάρδα από καπάκι.

https://share.wakelet.com/doc/gAw6fHe9NX9gdeb3TLLKj
https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1616099245/nbvvwyne4pseql1exhdt.jpg


Επιστολή προς δήμαρχο Ε3 2ο Δ.Σ.
Ιεράπετρας.pdf

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Κλιματική Αλλαγή ΣΤ 2-18ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου

https://share.wakelet.com/doc/VoK4m88gorBhluj2s-cMc
https://share.wakelet.com/doc/d4-1NKAIgs7W6ZVXjchPJ
https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1616145734/slg6rtt8nucijgjagmvw.jpg


Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου

https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1616057407/p2igmahnangp3rgyn5vy.jpg


Κλιματική Αλλαγή ΣΤ 2-18ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου

https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1616063239/dhfvzxgulqa9jhn6kemg.jpg


Κλιματική Αλλαγή ΣΤ 2-18ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου

https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1616062524/ptpsr76o4mrhh2vmhac7.jpg


Κλιματική Αλλαγή Στ3, 47ο Δ.Σ. Ηρακλείου
Google Docs

Κλιματική αλλαγή- Φαινόμενο του
θερμοκηπίου.pdf

Κλιματική Αλλαγή ΣΤ 2-18ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου

https://docs.google.com/presentation/d/1mXwyl7-fTpXkslS8uLk1MrgkAA4GApKgYv49zHQMffw/edit?usp=drive_web
https://share.wakelet.com/doc/4dPkP6nR93Mq5Kms0ZbCf
https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1616062402/g8apu1areldmgjok4uat.jpg


Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Είμαστε δυο μαθήτριες από το 2ο τμήμα της Ά  τάξης του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου,
και ονομαζόμαστε Δελβενακιώτη Γεωργία και Βλάση Εύη.

Αρχίσαμε να γράφουμε αυτή την επιστολή, διότι διαπιστώνουμε ότι στην πόλη μας δεν
τηρούνται σωστά οι κανόνες καθαριότητας και ανακύκλωσης και δεν μπορούμε να
ανεχτούμε πως αυτός ο πανέμορφος τόπος είναι γεμάτος από σκουπίδια.Επίσης, όλος ο
κόσμος πια μιλάει για την κλιματική αλλαγή αλλά τελικά τι είναι αυτή η αλλαγή; Άλλαξε ο
καιρός; Ζεστάθηκε η ατμόσφαιρα; Ποιο είναι το πρόβλημα;

Όπως ξέρετε, τα απορρίμματα επηρεάζουν την οικονομία, τα ζώα, τα φυτά αλλά και τον
ίδιο τον άνθρωπο. Πολλοί συνηθίζουν μετά από μία απλή βόλτα στο βουνό ή στη θάλασσα
να αφήνουν στη φύση τα απορρίμματά τους, με αποτέλεσμα να μολύνουν άμεσα το
περιβάλλον. Στους σκουπιδότοπους είναι μαζεμένα όχι μόνο σκουπίδια αλλά και
ανακυκλώσιμα υλικά. Ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι περίπου 10 εκατομμύρια, ενώ τα
σκουπίδια μας είναι πάνω από 700.000 τόνοι. Ένα πλαστικό στην επιφάνεια της γης
χρειάζεται περίπου 600 χρόνια μέχρι την αποσύνθεσή του, ένα μπουκάλι 500 χρόνια, ένας
αναπτήρας μπορεί να παραμείνει πάνω από 100 χρόνια, ενώ μία πλαστική σακούλα, που
χρησιμοποιούμε καθημερινά, αλλοιώνεται σε περίπου 55 χρόνια. Καθημερινά τόνοι
σκουπιδιών συσσωρεύονται στα πεζοδρόμια και στους κάδους. Όλοι μας θεωρούμε φυσικό
να βλέπουμε τα απορριμματοφόρα σε ένα αδιάκοπο αγώνα να διατηρήσουν τους δρόμους
καθαρούς και να διαφυλάξουν την υγεία μας. Όλα τα σκουπίδια μας καταλήγουν σε κάποια
χωματερή, που συνήθως δεν ελέγχεται από κανέναν και που η ίδια αποτελεί πηγή
ρύπανσης και μόλυνσης. Είναι απαράδεκτο τα μικρότερα παιδιά να βλέπουμε
μεγαλύτερους να φέρονται έτσι στο περιβάλλον, παίρνοντας το χειρότερο παράδειγμα. 

https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1615793292/jiqwprtk7wb4ebo0otit.jpg


Είναι βέβαια απίθανο μια πόλη να κάνει τόσο γρήγορα μια μεγάλη αλλαγή σύμφωνα με τα
παραπάνω, αλλά όλοι μαζί μπορούμε να προσπαθήσουμε σιγά σιγά σώσουμε τον πλανήτη
μας. Αρχίσαμε παρατηρώντας το πρόβλημα των σκουπιδιών στην πόλη μας αλλά δεν είναι
το μοναδικό πρόβλημα. Σκεφτήκαμε κάποια καθημερινά πράγματα που κάνουμε και
σκεφτήκαμε τι και πώς μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε. Έτσι παρακάτω συγκεντρώσαμε
κάποιες από τις λύσεις, που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σχετικά γρήγορα. Αν πχ. δεν
χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητά μας για άσκοπες μετακινήσεις, δεν θα μολύνουμε το
περιβάλλον με καυσαέρια και αν κυκλοφορούμε με το ποδήλατο κάνουμε και γυμναστική.
Με τέσσερις κάδους – ο πρώτος για το χαρτί που θα οδηγείται χωρίς άλλη διαλογή για
ανακύκλωση, ο δεύτερος για το γυαλί, ο τρίτος για το αλουμίνιο και ο τέταρτος για όλα τα
υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά – θα αξιοποιηθούν πιο σωστά και γρηγορότερα τα
ανακυκλώσιμα υλικά. Μπορούμε να επαναχρησιμοποιούμε τα μπουκάλια του νερού και
των αναψυκτικών (κάθε ημέρα ο άνθρωπος πρέπει να πίνει 2λ νερό. Ας σκεφτούμε, πόσα
μπουκάλια είναι;). Να εφαρμόσουμε την οικιακή κομποστοποίηση παράγοντας κομπόστ,
δηλαδή λίπασμα από τα οργανικά απόβλητα, που θα χρησιμοποιήσουμε στο κήπο μας (ως
και το 50% των απορριμμάτων μας είναι οργανικά και μπορούν εύκολα και οικονομικά να
κομποστοποιηθούν).

Με τον τρόπο που ζούμε έχουμε καταφέρει να κάνουμε κακό στον πλανήτη μας. Για να
παράγουμε περισσότερα αγαθά ώστε να ζούμε “καλύτερα” καταφέραμε να καταστρέψουμε
την ζώνη του όζοντος και αυτό στην συνέχεια αύξησε την θερμοκρασία της γης, που αυτό
λιώνει τους πάγους και σκοτώνει φυτά και ζώα. Για να έχουμε ό,τι μας έχει γίνει αναγκαίο
πρέπει να μεταφέρουμε άπειρες ποσότητες από συσκευασμένα αγαθά, που αυτά
δημιουργούν σκουπίδια, τα οποία πρέπει ή να τα κάψουμε μολύνοντας τον αέρα που
αναπνέουμε ή να τα θάψουμε, μολύνοντας το νερό και την γη (αφού η ανακύκλωση δεν
λειτουργεί σωστά). Για να τρώμε κάθε στιγμή αυτό που θέλουμε χρησιμοποιούμε
δηλητηριώδη φυτοφάρμακα και αντιβιοτικά, που στο τέλος καταστρέφουν τον οργανισμό
μας. Για να ζούμε, όπως ζούμε, πρέπει να σκοτώσουμε τον πλανήτη μας και εμάς.
Αν συνεχίσουμε έτσι ποιο θα είναι το μέλλον μας;

Αν προσπαθήσουμε και καταφέρουμε να βάλουμε στην καθημερινότητά μας αυτές και
άλλες αλλαγές, ίσως καταφέρουμε να σταματήσουμε αυτόν τον κατήφορο.

Πιστεύουμε από την ισχυρή θέση που κατέχετε μπορείτε να πραγματοποιήσετε μερικές
από τις προτάσεις μας. Αυτό θα αποτελέσει μία μικρή βοήθεια στην προσπάθεια για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για ένα καλύτερο μέλλον, ενώ παράλληλα
μπορούμε να αλλάξουμε τον Άγιο Νικόλαο κάνοντάς τον μια πιο “πράσινη” πόλη.

Ευχόμαστε να ακούσετε και να ακολουθήσετε τις προτάσεις μας. Είναι πολύ σημαντική η
ανακύκλωση σε όλη την γη και θα ήταν υπέροχο μία μικρή πόλη όπως ο Άγιος Νικόλαος να
έδειχνε το καλό παράδειγμα και να ακολουθήσει έτσι και η νεότερη γενιά.

Ευχαριστούμε.

Με εκτίμηση,
Ο θή



Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για το Κλίμα
14ο Δ ημοτικό Σχολείο Ηρακλείου- Β'2

Οι μαθήτριες
Βλάσση Εύη και Δελβενακιώτη Γεωργία
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

https://share.wakelet.com/doc/MsJIpna3Q0IS2PdSxoAK4
https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1615793316/ifbhpm7jlikx5vhi4nlv.jpg


"To περιβάλλον που μας αρέσει και θέλουμε να
ζούμε"

Google Drive

5o Νηπιαγωγείο Μουρνιών Παγκόσμια ημέρα για
το κλίμα - 19 Μαρτίου
undefined

19 Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα Δ ράσης για το Κλίμα ! 5ο Νηπιαγωγείο
Μουρνιών

"Σώστε το σπίτι μας!" Ομαδική εργασία εμπνευσμένη από το βιβλίο
«Καλωσήρθατε» του Barroux, εκδ. Παπαδόπουλος, το οποίο θίγει το θέμα της

υπερθέρμανσης του πλανήτη.

https://drive.google.com/file/d/1Y74yO391jlPJ8rgG4Sg7xn0E_Gzd7Inp/view?usp=sharing
https://wakelet.com/wake/C7_zEB7MlgzcWJuya1fhu
https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1615811211/vmoiys8tnfk6livqynt6.jpg


"Οι γάτες αποφασίζουν......" - Free stories online.
Create books for kids | StoryJumper

Storyjumper

5ο νηπιαγωγείο Μουρνιών Παγκόσμια ημέρα για το κλίμα - 19 Μαρτίου
2021

https://www.storyjumper.com/book/read/101758646
https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1615803206/nwztyj9n0vuc4w6btiua.jpg


4ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού, Στ2-ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ 19-03-21

Powtoon

Sign up for free to create engaging, inspiring, and converting videos with
Powtoon. Make an Impact.

Δημοτικό Σχολείο Ωρεών

https://www.powtoon.com/online-presentation/bEmlYcoJLKY/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=studio-share%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=studio-share-button&utm_content=bEmlYcoJLKY&utm_po=35801484&mode=movie
https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1615538992/crgjbaym7e3nbhlar6ro.jpg


ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ_-ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΛΙΜΑ 19-03-21.pdf

4ο Νηπιαγωγείο Μουρνιών ΣΤΟΠ στην κλιματική
αλλαγή! Άκου- σκέψου-δράσε!.pdf

Σώστε τον πλανήτη μας. Δημοτικό Σχολείο Βάμου
Μαγνητακι για το ψυγείο.

https://share.wakelet.com/doc/FSrzXeEZ0POgem35nWDAu
https://share.wakelet.com/doc/b6Qr7spiQoBd0RPyWQ8_U
https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1616100424/aga4c0dtmkkp7avdpdam.jpg


4ο Νηπιαγωγείο Μουρνιών ΣΤ ΟΠ στην κλιματική αλλαγή! Άκου- σκέψου-
δράσε!

https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1616193801/d75bzqnfelbuodhwakka.jpg


Ανακυκλώνω τα καπάκια - Δημοτικό Σχολείο Βάμου
Δ 1 Δ . Σ. Βάμου

https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1616099581/hhpwdsafe4yyi15dncb6.jpg


Αγαπώ τη Γη! Δημοτικό Σχολείο Βάμου
Δ 1 Δ . Σ. Βάμου

https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1616099374/lde8fpaboolfyc1liqtp.jpg


Δ1 Δημοτικό Σχολείο Βάμου
Μη με πετάς! Ανακύκλωση τώρα!

https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1616099742/sys5r5ezl6dohvc3e2hf.jpg


https://actionnetwork.org/user_files/user_files/000
Actionnetwork

VOICES FOR MARCH 19 GLOBAL ACTION

March 19 - Fridays For Future
Fridays For Future

We are yet again protesting to demand Climate Justice. On March 19 we
return with fresh calls, new ideas and bolder actions.

Δ1 Δ. Σ. Βάμου
Η Γη είναι η ζωή μας!

https://actionnetwork.org/user_files/user_files/000/055/925/original/Voices_for_March_19_Global_Action.mp4
https://fridaysforfuture.org/march19/
https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1616160591/jwr7yxvie3thzjodhsqr.jpg


Πρόσκληση συμμετοχής σε Διαδικτυακή Δράση
για την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για το Κλίμα…

Climatecreteschools

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου σχεδιάζει την
οργάνωση   διαδικτυακής δράσης   την   Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021
από τις 12 το μεσ...

Παίζω και μαθαίνω για το Κλίμα
Climatecreteschools

Ένα ιστολόγιο για την Κλιματική Κρίση, την εκπαίδευση γι' αυτήν και τις
δράσεις των σχολείων για το θέμα.

Μαθαίνω εξ αποστάσεως για την Κλιματική
Αλλαγή

Climatecreteschools

Ένα ιστολόγιο για την Κλιματική Κρίση, την εκπαίδευση γι' αυτήν και τις
δράσεις των σχολείων για το θέμα.

ANIMATION ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ.mp4
Google Drive

https://climatecreteschools.blogspot.com/2021/02/19-2021_45.html
https://climatecreteschools.blogspot.com/p/blog-page_18.html
https://climatecreteschools.blogspot.com/p/blog-page_31.html
https://drive.google.com/file/d/1kOkvZFilDfLEv_oR_Te7KYDufOx9L2iM/view?usp=drive_web


Κατασκευή τσάντας - ΚΠΕ Βάμου
YouTube

Κατασκευή τσάντας από την παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Βάμου. Υλικο που αναπτύχθηκε στα
πλαίσια της ευρωπαϊκής εβδομάδας μείωσης απορριμμάτων 2017.

Watch on

Κατασκευή τσάντας - ΚΠΕ ΒάμουΚατασκευή τσάντας - ΚΠΕ Βάμου
Watch laterWatch later ShareShare

Κατασκευή σακιδίου πλάτης - ΚΠΕ Βάμου
YouTube

Κατασκευή σακιδίου πλάτης από την παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Βάμου. Υλικο που αναπτύχθηκε
στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εβδομάδας μείωσης απορριμμάτων 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=FkrHMvuVVqk&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=FkrHMvuVVqk
https://www.youtube.com/channel/UCvmeWgCuDKAPVEFyi53jY_w
https://youtu.be/FkrHMvuVVqk
https://youtu.be/Bv4Wvc1LU50


Powered by  

Κατασκευή unisex τσάντας - ΚΠΕ Βάμου
YouTube

Κατασκευή unisex τσάντας από την παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Βάμου. Υλικο που αναπτύχθηκε
στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εβδομάδας μείωσης απορριμμάτων 2017.

Watch on

Κατασκευή unisex τσάντας - ΚΠΕ ΒάμουΚατασκευή unisex τσάντας - ΚΠΕ Βάμου
Watch laterWatch later ShareShare

https://wakelet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rxRcarqHF7A&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=rxRcarqHF7A
https://www.youtube.com/channel/UCvmeWgCuDKAPVEFyi53jY_w
https://youtu.be/rxRcarqHF7A

