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δευτικό υλικό, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) 
http://www.climateaction.gr/site/ Δίκτυο Μεσόγειος SOS 
http://www.lifefalcoeleonorae.gr/falco-project/enveducation/ Ελληνι-
κή Ορνιθολογική Εταιρεία και Πανεπιστήμιο Πατρών 
https://www.greenpeace.org/greece/ekserevnise/klima/ Εκστρατείες 
και υλικό της Greenpeace για το Κλίμα 
http://www.caneurope.org  Διεθνές Δίκτυο Δράσης για το Κλίμα 
http://www.inforse.org/europe/schools.htm Διεθνές Δίκτυο για την 
Αειφόρο Ενάργεια (INFORSE) 
https://350.org/resources/  Υλικό της οργάνωσης 350.org 
https://teachers-climate-guide.fi/  Οδηγός Δασκάλων για την Κλιμα-
τική Αλλαγή από τη Φινλανδία (στα Αγγλικά) 
https://ourclimateourfuture.org/  Υλικό από τη Συμμαχία για την 
Κλιματική Εκπαίδευση (ΗΠΑ) 
https://acespace.org/ Συμμαχία Εκπαίδευσης για το Κλίμα 
https://www.earthday.org/campaigns/education/climate-education-
week/, Υλικό από το Δίκτυο Ημέρας της Γης 
https://cen.myclimate.org/ Δίκτυο Εκπαιδευτικών για το Κλίμα από 
την ελβετική ΜΚΟ myclimate 
https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change Πρό-
γραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ 
https://www.uncclearn.org/ Μαθησιακή συμμαχία του ΟΗΕ για την 
Εκπαίδευση για την Κλιματική Αλλαγή 
https://climate.nasa.gov/resources/education/ Εκπαιδευτικό υλικό 
και πηγές από τη NASA 
https://www.rainforest-alliance.org/articles/how-to-talk-to-kids-
about-climate-change  Συμμαχία για τα Τροπικά Δάση 
https://pangea.stanford.edu/programs/outreach/climatechange/ 
Υλικό από το Πανεπιστήμιο του Stanford 
http://www.statistics.gr/sdgs Οι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης στα 
Ελληνικά 
www.env-edu.gr/ Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου 
http://climatikesallages.blogspot.com/ Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης «Κλιματική Αλλαγή και Ακραία Καιρικά 
Φαινόμενα», ΚΠΕ Στυλίδας 
http://thess.climateschools.gr/ Η Σχολική Κοινότητα προστατεύει το 
Κλίμα (Θεσσαλονίκη) 
https://schools4climate.weebly.com/ Σχολεία για το Κλίμα (Αθήνα) 
https://climatecreteschools.blogspot.com/ Δίκτυο Αλλάζω για το 
Κλίμα (Κρήτη) 
http://kpevamou.blogspot.com/ Ιστολόγιο του Κέντρου Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης Βάμου 

 

ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 

 Διαδραστική παρουσίαση   

 Αφίσα 1 Προγράμματος  

 Αφίσα 2 Προγράμματος  

 Αφίσα Δικτύου 

 Παιχνίδι «Κλιματική Κρίση»:  

 Κάρτες δραστηριοτήτων 

 Παιχνίδι «Σώσε τον Πλανήτη» 

 Μίνι κόμικ «Απόβλητα τροφίμων» 

 Βιντεοκλίπ για το Κλίμα 

 Βίντεο «Δράση για το Κλίμα Νοέμβριος 2019» 

 Βίντεο «Δράσεις σχολείων για το Κλίμα Νοέμβριος 2022» 

 Βίντεο «Οι Πάγοι λιώνουν» με αφίσες του ΟΗΕ 

 Διαδραστικό βιβλίο με υλικό του ΚΠΕ Βάμου για το Κλίμα 

 Διαδικτυακό παιχνίδι Colourful World και 

 Ηλεκτρονικό βιβλίο-Παραμύθι Greenopolis για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη 

 

Κέντρο Εκπαίδευσης για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία 
(ΚΕΠΕΑ) Βάμου 

 

Sustainability and Environ-
mental Education Center of 
Vamos 
 

Περιφερειακό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

Regional Environmental Education Network 

Κρήτη, Ελλάδα / Crete, Greece  
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Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Η καύση ορυκτών καυσίμων όπως το πετρέλαιο, 
ο άνθρακας, ο λιγνίτης, το ορυκτό (φυσικό) αέριο 
έχει γενικευτεί και πολλαπλασιαστεί στη βιομηχανι-
κή περίοδο, δηλαδή από το 1880 ως τις μέρες μας. 
Αυτό, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη καταστρο-
φή των δασών, απελευθερώνει τεράστιες ποσότη-
τες διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του 
θερμοκηπίου (όπως το μεθάνιο) στην ατμόσφαιρα. 
Περισσότερες ακτίνες του ήλιου παγιδεύονται έτσι 
μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης, με αποτέλεσμα να 
αυξάνεται η μέση θερμοκρασία του πλανήτη. 
Στις συνέπειες αυτής της αύξησης του διοξειδίου 
του άνθρακα και των άλλων αερίων του θερμοκηπί-
ου στην ατμόσφαιρα και της ανόδου της μέσης θερ-
μοκρασίας του πλανήτη περιλαμβάνονται: 

 Ακραία καιρικά φαινόμενα όπως τυφώνες 

 Απότομες καταρρακτώδεις βροχές 

 Πλημμύρες 

 Αύξηση καυσώνων 

 Ξηρασία 

 Έλλειψη νερού σε αρκετές περιοχές του πλανήτη 

 Καταστροφές στις σοδειές των αγροτών 

 Επέκταση ασθενειών 

 Λιώσιμο των πάγων. 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ 

Υπάρχουν φυσικά αίτια της Κλιματικής Αλλαγής, 
όπως είναι η ηλιακή ακτινοβολία και οι εκρήξεις των 
ηφαιστείων που απελευθερώνουν αέρια του θερμο-
κηπίου αυξάνοντας τη θερμοκρασία του πλανήτη. 
Έτσι, έχουμε εναλλαγή θερμών περιόδων και περιό-
δων παγετώνων στην Ιστορία της Γης. 

 Όμως, τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί επιστήμονες και διε-
θνείς οργανισμοί, τονίζουν πλέον σχεδόν ομόφωνα τα αν-
θρωπογενή αίτια της Κλιματικής Κρίσης. 
Ανθρώπινες δραστηριότητες τη βιομηχανική περίοδο, δη-
λαδή μετά το 1880, έχουν αυξήσει σε επίπεδα ρεκόρ των 
τελευταίων 800.000 χρόνων το διοξείδιο του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα και έχουν οδηγήσει σε άνοδο της μέσης θερμο-
κρασίας του πλανήτη κατά 1,2 βαθμούς Κελσίου. 
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που προκαλούν αύξηση 
των αερίων που επηρεάζουν το Κλίμα και αυξάνουν τη μέ-
ση θερμοκρασία του πλανήτη είναι: 

 Η γενικευμένη χρήση ορυκτών καυσίμων (πετρελαίου, 
άνθρακα, λιγνίτη, ορυκτού αερίου) για ενέργεια, μεταφο-
ρές, θέρμανση, βιομηχανική παραγωγή. 

 Η ραγδαία καταστροφή των δασών είτε για επέκταση 
των πόλεων είτε για τη γεωργία και την κτηνοτροφία (πχ 
στον Αμαζόνιο για δημιουργία βοσκοτόπων για αγελάδες 
που θα καταλήξουν χάμπουργκερ σε fast food ή στην 
Ινδονησία για αντικατάσταση του δάσους με φοίνικες για 
την παραγωγή φοινικέλαιου). 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ 

Στόχοι του Προγράμματος είναι: 

 Να γνωρίσουν, οι μαθητές-τριες, τους διάφορους τρόπους 
παραγωγής κι εξοικονόμησης ενέργειας (μη ανανεώσιμες 
πηγές και Α.Π.Ε., την βιοκλιματική αρχιτεκτονική) με τα θετι-
κά και τα αρνητικά τους αποτελέσματα, καθώς και τα οφέλη 
από την ορθολογική χρήση και τις συνέπειες της αλόγιστης 
χρήσης της 

 Να προβληματιστούν σχετικά με την προστασία και την 
αύξηση των αποθεμάτων νερού και των χώρων πράσινου 

 Να μελετήσουν τις συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής στην 
καθημερινή μας ζωή 

 Να προβληματιστούν κατάλληλα, ώστε να υιοθετήσουν 
συνήθειες (καταναλωτικές, κυκλοφοριακές) με γνώμονα τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Αειφορία. 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 Γνωριμία με τις συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής στην κα-
θημερινή μας ζωή (προβολή, παρουσιάσεις, κουκλοθέατρο, 
παρατήρηση, συζήτηση) 

 Φύλλα Εργασίας σχετικά με τη χρήση της ενέργειας στο 
περιβάλλον του παιδιού (σπίτι, σχολείο, μετακινήσεις κ.α.) 

 Ομαδικές Δραστηριότητες 

 Εργαστήριο κατασκευής «Μικροπεριβάλλοντα» 

 Δημιουργική γραφή 

 Κατασκευές με φαντασία - Αξιοποίηση της ηλιακής Ενέργειας 
(χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων) 

NASA: Η συρρίκνωση της λίμνης Αράλης από το 2000 ως το 2014 NASA: Η συρρίκνωση  των δασών Ροντόνια στη Βραζιλία από το 1975 ως το 2009 
Τα φωτοβολταϊκά (ηλιακή ενέργεια) μπορούν να δώσουν καθαρή 

ενέργεια ακόμη και σε μακρινές και φτωχές περιοχές 

 

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 

Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε, όπως να προστατεύουμε 
τα δάση και τους χώρους πρασίνου, να καταναλώνουμε λιγότερο, να 
επαναχρησιμοποιούμε όσο περισσότερα προϊόντα μπορούμε, να 
κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, να προτιμάμε τοπικά προϊόντα, 
να αντικαταστήσουμε τη χρήση ορυκτών καυσίμων με Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας με προστασία του περιβάλλοντος για όλους και 
με προτεραιότητα στις ανάγκες των φτωχών περιοχών και ανθρώπων. 
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