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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Η αιιαγή ηνπ θιίκαηνο απνηειεί ζηηο κέξεο καο έλα αδηακθηζβήηεην γεγνλόο. Σε κηα 

πξνζπάζεηα γηα επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ, αιιά θαη ηνπ ζπλόινπ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ θαη ζπλδένληαη κε ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή, ην Δίθηπν Μεζόγεηνο SOS* πινπνηεί έλα νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα, πνπ απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ειηθίαο 9-12 εηώλ. Τν ζπγθεθξηκέλν 

πξόγξακκα: «Δξάζε γηα ην θιίκα!» πεξηιακβάλεη κηα πνηθηιία δξάζεσλ ελεκέξσζεο θη 

επαηζζεηνπνίεζεο κε άκεζν ζηόρν ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ θαη ηελ εζηίαζε 

ηεο δξάζεο ηνπο ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Μέζα από θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη κε ηε βνήζεηα ζύγρξνλσλ δηδαθηηθώλ 

πξνζεγγίζεσλ, νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά θαη δηεξεπλεηηθά ηα δηάθνξα δεηήκαηα 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη θπξίσο ελζαξξύλνληαη ζηελ αλάιεςε 

έκπξαθησλ δξάζεσλ ζην ζρνιηθό ηνπο πεξηβάιινλ κε ζθνπό ηελ εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: θιηκαηηθή αιιαγή, ελεξγή ζπκκεηνρή, δξάζε, καζεηέο, ζρνιείν 

 
* Σν Γίθηπν ΜΔΟΓΔΙΟ SOS είλαη κηα ειιεληθή πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή ΜΚΟ, πνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη από ην 1990 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηελ 

πξνώζεζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οη πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο έρνπλ πιένλ αξρίζεη λα 

γίλνληαη νξαηέο ζε νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε. Όια, επίζεο δείρλνπλ όηη νη θνηλσληθέο 

θαη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζα επεξεάζνπλ δξακαηηθά ηελ 

θαζεκεξηλή καο δσή (Πεξηνδηθό Γίθηπν ΜΔΟΓΔΙΟ SOS, 2007). Η θξηζηκόηεηα 

ηνπ δεηήκαηνο θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε, 

επηθνηλσλία θαη θπξίσο δξάζε κε ηε ζπκκεηνρή όισλ θαη ζε όια ηα επίπεδα. ην 

πιαίζην απηήο ηεο ζύγρξνλεο θνηλσληθήο αλάγθεο, εληάζζεηαη θαη ε πξσηνβνπιία 

ηνπ Γηθηύνπ ΜΔΟΓΔΙΟ SOS λα δεκηνπξγήζεη έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, πνπ 

λα εμεηάδεη ην ζέκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, αμηνπνηώληαο ηηο επθαηξίεο πνπ 

πξνζθέξεη ην ίδην ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ ησλ παηδηώλ. Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

κε ηίηιν: «Δράζη για ηο κλίμα!» ζπκβάιιεη, εμάιινπ, ζηελ επξύηεξε πξνζπάζεηα 

ηεο νξγάλσζεο γηα ζπληνληζκό εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ, ηθαλώλ λα δηαζπλδέζνπλ ην 
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ζρνιείν κε ηελ θνηλσλία θαη ηα ζύγρξνλα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα 

(www.medsos.gr). 

 

 

ΓΗΑΣΗ ΔΣΗΑΕΟΤΜΔ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ; 

Βαζηθό θαηλνηόκν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Δράζη 

για ηο κλίμα!» είλαη ε εζηίαζή ηνπ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Θεσξνύκε ζθόπηκε ηε 

ζπγθεθξηκέλε επηινγή, αθνύ ην ζρνιείν δελ κπνξεί παξά λα ζεσξεζεί σο κηα 

κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο (Sterling 1996). Σν ζρνιηθό θηίξην ζπκβάιιεη θαη απηό 

ζηηο αηηίεο πνπ επζύλνληαη γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, από ηελ θαηαλάισζε 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ηε ζέξκαλζε ηνπ ρώξνπ κέρξη θαη ηελ ελέξγεηα πνπ 

θαηαλαιώλεη γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε κεηαθνξά ησλ αλαιώζηκσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

Σαπηόρξνλα, όκσο, ζπκκεηέρεη ζηελ αλαδήηεζε θη επεμεξγαζία ιύζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο  θιηκαηηθήο αιιαγήο. Σν ζρνιηθό πεξηβάιινλ απνηειεί από ηελ 

άπνςε απηή ηνλ πην άκεζν θαη νηθείν ρώξν γηα ηνπο καζεηέο, θη επνκέλσο, ην πην 

πξόζθνξν πεδίν γηα λα επηδηώμνπλ άκεζα θαη πξαθηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα 

ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο.  Σν ζρνιείν σο θνξέαο αιιαγήο, αλαβαζκίδεη ην ξόιν 

ησλ καζεηώλ ζε ελεξγνύο πνιίηεο πνπ  ζθέπηνληαη θξηηηθά, δξνπλ ππεύζπλα θαη 

αλαιακβάλνπλ δξάζεηο, νη νπνίεο ηειηθά, θαζίζηαληαη ζεηηθέο όρη κόλν γηα ην ζρνιείν 

ηνπο, αιιά θαη γηα ηελ επηδίσμε επξύηεξσλ  αιιαγώλ ζηελ θνηλσλία (Uzell, 1999).  

 

ΣΗ ΔΗΓΟΤ ΓΡΑΔΗ ΤΛΟΠΟΗΟΤΜΔ; 

πγθεθξηκέλα, από ην επηέκβξην ηνπ 2007 ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

«Γξάζε γηα ην Κιίκα!»: 

• Πξαγκαηνπνηνύκε εθπαηδεπηηθέο παξνπζηάζεηο ζε ζρνιεία όιεο ηεο Διιάδαο  

• Γεκηνπξγνύκε έλα νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθό παθέην, εζηηαζκέλν ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηδίσο ζηελ ηδέα ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

• Γεκηνπξγνύκε ηελ εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα: www.climateactions.gr   

• Τινπνηνύκε βησκαηηθά ζεκηλάξηα απεπζπλόκελα ζε εθπαηδεπηηθνύο, 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζην ζέκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

 

Πην αλαιπηηθά: 

 

Α) Δκπαιδεσηική παροσζίαζη 

Η εηδηθά ζρεδηαζκέλε εθπαηδεπηηθή παξνπζίαζε επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη 

νιηζηηθά θαη δηεπηζηεκνληθά ηα δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, 

θαζώο θαη λα εμνηθεηώζεη ηνπο καζεηέο κε ηελ έλλνηα ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

θαη ηα νθέιε ηεο ζην άκεζν ζρνιηθό πεξηβάιινλ. 

Οη καζεηέο κέζσ απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο έρνπλ ηελ επθαηξία: 

 -  λα θαηαλνήζνπλ ην δήηεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο  

 - λα ζπιιάβνπλ ηνπο ηξόπνπο, κε ηνπο νπνίνπο όινη καο θαη ν θαζέλαο 

μερσξηζηά επεξεάδεη θαη ζπληείλεη ζηελ έμαξζε ηνπ πξνβιήκαηνο  

 - λα δηεξεπλήζνπλ ην ζρνιηθό ηνπο πεξηβάιινλ θαη λα αλαθαιύςνπλ ηνπο 

ηξόπνπο, κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο θαη ζηελ πηνζέηεζε κηαο πεξηβαιινληηθά ππεύζπλεο ζπκπεξηθνξάο 

            - λα αλαιάβνπλ θαη λα νξγαλώζνπλ ππεύζπλε δξάζε ηόζν κέζα ζην ζρνιείν, 

όζν θαη έμσ από απηό, ζην πεδίν ηεο γεηηνληάο ηνπο 
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Οη εθπαηδεπηηθέο παξνπζηάζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη από εμεηδηθεπκέλνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ Γηθηύνπ ΜΔΟΓΔΙΟ SOS κε ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ 

(power point) θαη είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

 

Β) Δκπαιδεσηικό πακέηο 

ην εθπαηδεπηηθό παθέην, ην δήηεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πξνζεγγίδεηαη κέζα 

από παηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο βησκαηηθνύ ραξαθηήξα, πνπ πξνάγνπλ ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ  ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ αλάιεςε 

δξάζεο. Οη καζεηέο μεθηλώληαο από ην θνληηλό θαη άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ 

ηνπο, εκπιέθνληαη ζε κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία έξεπλαο ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ θαη 

ησλ ιεηηνπξγηώλ, πνπ ζπλδένληαη κε απηό. Παξαηεξνύλ θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο θαη 

πξαθηηθέο, εληνπίδνπλ θαη θαηαγξάθνπλ ηα πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, 

επηζεκαίλνπλ ιαλζαζκέλεο ρξήζεηο ζηε ζέξκαλζε θαη ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο. ηαδηαθά, ζπλεηδεηνπνηνύλ ηηο αιιαγέο, νη νπνίεο είλαη εθηθηέο θη 

αλαγθαίεο θη επεμεξγάδνληαη ηδέεο κε ζθνπό λα επηηύρνπλ ηε κεγαιύηεξε δπλαηή 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην ζρνιείν ηνπο. 

ηε δηαδηθαζία δηακόξθσζεο θαη ζπγγξαθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, 

ειήθζεζαλ ππόςε νη βαζηθέο αξρέο θαη νη ζηόρνη, πνπ δηέπνπλ ην ζεσξεηηθό πιαίζην 

ηεο επηζηήκεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο / Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν 

Αλάπηπμε (Huckle & Sterling 1996, Scott & Gough 2003, Φινγαΐηε & Γαζθνιηά 

2004, Φινγαΐηε 2006). 

ε γεληθέο γξακκέο, ε ζπγγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πηνζεηεί ηελ αθόινπζε 

παηδαγσγηθή ινγηθή:  

• Τηνζεηείηαη ε δηαζεκαηηθή θαη ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο 

• Δλζαξξύλεηαη ε ελεξγεηηθή κάζεζε θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ ζηε 

δηεξεύλεζε θαη αλαθάιπςε ηεο γλώζεο. 

• Δπηδηώθεηαη ε ζύλδεζε κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, πξνζθέξνληαο επθαηξίεο γηα 

κάζεζε θαη δξάζε κέζα από θαηαζηάζεηο ηεο άκεζεο πξαγκαηηθόηεηαο ησλ καζεηώλ. 

• Δλζαξξύλεηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, πνπ πξνϋπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία, 

ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπκκεηνρηθή δξάζε ησλ καζεηώλ. 

• Πξνβάιιεηαη ην άλνηγκα ζηελ επξύηεξε θνηλόηεηα ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ην 

άλνηγκα ηνπ  ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ, ησλ 

επαγγεικαηηώλ θαη ησλ επηζηεκόλσλ ηεο. 

• Δλζσκαηώλνληαη βαζηθέο αξρέο ηεο έλλνηαο ηεο Αεηθνξίαο, όπσο ε θξηηηθή ζθέςε, 

ε δηεξεύλεζε ζηάζεσλ θαη αμηώλ, ε αλάιεςε ππεύζπλεο δξάζεο. 

 

Η δομή ηου εκπαιδευηικού πακέηου 

 

Σν εθπαηδεπηηθό παθέην δνκείηαη σο εμήο: 

Η.  Δκπαιδεσηικό Τλικό για ηοσς μαθηηές  

- Φύιια Δξγαζίαο. Σα Φύιια Δξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ πεξηιακβάλνπλ 

κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο καζεηέο: ηδέεο γηα έξεπλα,  γηα δξάζε, γηα 

ζπδήηεζε θαη γηα πξνβιεκαηηζκό. Καζέλα από ηα δώδεθα Φύιια Δξγαζίαο είλαη 

απηνηειέο θαη θαιύπηεη ζεκαηηθά κηα όςε ηνπ θεληξηθνύ δεηήκαηνο. Η αμηνπνίεζε 

ζηελ ηάμε όισλ ησλ Φύιισλ Δξγαζίαο κέζα από ηελ πξνηεηλόκελε ζεηξά, ζπκβάιιεη 

ζηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο. Ωζηόζν, επαθίεηαη ζηελ βνύιεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ λα εζηηάζεη ζε νξηζκέλα κόλν Φύιια Δξγαζίαο ή λα 

δηαθνξνπνηεζεί σο πξνο ηε ζεηξά πινπνίεζήο  ηνπο.  

 



Σα ζέκαηα ησλ Φύιισλ Δξγαζίαο είλαη: 

 

1.Σν θιίκα καο αιιάδεη... 

2.Σν θιίκα  καο αιιάδεη... Γηαηί ζπκβαίλεη απηό; 

3.Σν θιίκα καο αιιάδεη... Όια γύξσ καο αιιάδνπλ! 

4.Σν θιίκα καο αιιάδεη... Δκείο μεθηλάκε από ην ζρνιείν καο! 

5.Σν θιίκα καο αιιάδεη… Δκείο αιιάδνπκε ηα θώηα… ζην ζρνιείν καο! 

6.Σν θιίκα καο αιιάδεη… Δκείο θέξλνπκε ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ζην 

ζρνιείν καο! 

7.Σν θιίκα καο αιιάδεη… Δκείο πξαζηλίδνπκε ην ζρνιείν καο! 

8.Σν θιίκα καο αιιάδεη… Δκείο πάκε ζρνιείν κε ην πνδήιαην! 

9.Σν θιίκα καο αιιάδεη… Δκείο δελ αθήλνπκε ηίπνηα  λα πάεη ρακέλν! 

10.Σν θιίκα καο αιιάδεη… Δκείο ηξώκε έμππλα! 

11.Σν θιίκα καο αιιάδεη… Δκείο αιιάδνπκε! 

12.Αθνύζηε ηη έκαζα ζην ζρνιείν… Σν θιίκα καο αιιάδεη! 

 

Σα Φύιια Δξγαζίαο έρνπλ ζρεδηαζηεί θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα είλαη εύθνιν 

λα θσηνηππεζνύλ θαη λα δηαλεκεζνύλ ζηνπο καζεηέο.  

 
 

-  Φύιια Πιεξνθνξηώλ. Σα Φύιια Πιεξνθνξηώλ πξνζθέξνπλ ρξήζηκν 

πιεξνθνξηαθό πιηθό,  πνπ ζπκπιεξώλεη θη εληζρύεη ηελ πινπνίεζε θάζε Φύιινπ 

Δξγαζίαο. Κάζε Φύιιν Πιεξνθνξηώλ αληηζηνηρεί ζε θάπνην από ηα Φύιια Δξγαζίαο. 

Φσηνηππείηαη θαη δηαλέκεηαη ζηνπο καζεηέο θάζε θνξά πνπ αλαθέξεηαη ζε απηό, 

θάπνηα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ Φύιισλ Δξγαζίαο. 

 

 

 

ΗΗ.  Τποζηηρικηικό Τλικό για ηοσς εκπαιδεσηικούς  

 

- Δλεκεξσηηθό πιηθό. Σν πιηθό απηό ζπλίζηαηαη ζε βαζηθέο πιεξνθνξίεο,  πνπ 

θξίλνληαη ρξήζηκεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηόζν γηα ηε δηθή ηνπο ελεκέξσζε όζν 



θαη γηα ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε ησλ καζεηώλ ηνπο. Σν πιεξνθνξηαθό πιηθό 

αξζξώλεηαη ζε επηκέξνπο ζεκαηηθέο  ελόηεηεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε 

ηα Φύιια Δξγαζίαο ησλ καζεηώλ. Ωζηόζν, γηα  ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ηνπο, νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα αληινύλ ππνζηεξηθηηθό πιηθό θαη από ηελ εθπαηδεπηηθή 

ηζηνζειίδα: www.climateactions.gr, αιιά θαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθηύνπ 

ΜΔΟΓΔΙΟ SOS: www.medsos.gr.    

 

- Γηεπθξηλίζεηο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Ο ζπγθεθξηκέλνο νδεγόο πξνζθέξεη 

ζύληνκεο δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, πνπ θαινύληαη λα 

πινπνηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν  εθπαηδεπηηθό πιηθό καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Οη 

δηεπθξηλίζεηο – νδεγίεο αληηζηνηρνύλ ζε επηκέξνπο δξαζηεξηόηεηεο ησλ θύιισλ 

εξγαζίαο.  

 

 
 

Σν νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθό παθέην, πξνζθέξεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή  

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.climateactions.gr.  θαη πξννξίδεηαη γηα ηελ ζηήξημε ησλ 

πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

 

 

Γ)  Δκπαιδεσηική Ηζηοζελίδα: www.climateactions.gr  

 

Απηή ε εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα απνηειεί έλα επέιηθην εξγαιείν, πνπ δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ηόζν ζε εθπαηδεπηηθνύο όζν θαη ζε καζεηέο λα αληινύλ πινύζην 

πιεξνθνξηαθό πιηθό γηα ην δήηεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Μεηαμύ άιισλ, 

πξνζθέξνληαη βαζηθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, θαιά 

παξαδείγκαηα πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνύληαη ζε ζρνιεία από όιε ηελ Διιάδα, 

θσηνγξαθίεο από δξάζεηο ηόζν ηνπ Γηθηύνπ ΜΔΟΓΔΙΟ SOS, όζν θαη ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζρνιείσλ.  Βαζηθόο ζηόρνο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη ε πξνώζεζε ηεο 

επηθνηλσλίαο, αλεμαξηήησο απόζηαζεο, κεηαμύ όισλ όζνη πινπνηνύλ έλα πξόγξακκα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

 

http://www.climateactions.gr/
http://www.medsos.gr/
http://www.climateactions.gr/
http://www.climateactions.gr/


ά  
 

Γ) εμινάρια ζε εκπαιδεσηικούς 

θνπόο ησλ ζεκηλαξίσλ γηα εθπαηδεπηηθνύο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε θη 

εθπαίδεπζή ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηε γλσξηκία κε ηηο 

κεζόδνπο εμνηθνλόκεζήο ελέξγεηαο, ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ ζε πξνγξάκκαηα κέζα ζην ζρνιείν. Δπίζεο, 

ζηόρνο απνηειεί θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη, θαζώο θαη ε αληαιιαγή εκπεηξίαο θαη θαιώλ πξαθηηθώλ. 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ 
Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό παθέην κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ βάζε γηα ην ζρεδηαζκό 

θαη ηελ αλάπηπμε ελόο πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζην ζεκεξηλό 

ζρνιείν. ην επίθεληξό ηνπ εληάζζνληαη ηόζν ηα ζύγρξνλα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ αιιαγή ηνπ παγθόζκηνπ θιίκαηνο όζν θαη νη αλαγθαίεο 

παξεκβάζεηο πνπ απαηηνύληαη ζην επίπεδν ηεο πξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

δέζκεπζεο. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ πνιπδηάζηαηε θύζε ησλ ζύγρξνλσλ πεξηβαιινληηθώλ 

δεηεκάησλ, ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθό παθέην παξέρεη ζηνπο καζεηέο κηα 

πνηθηιία ζε εξεζίζκαηα θαη ηδέεο, πνπ δηεγείξνπλ ηε ζθέςε, ηνλ πξνβιεκαηηζκό, ηνλ 

δεκηνπξγηθό δηάινγν θαη θπξίσο ηελ επηζπκία γηα αλάπηπμε δξάζεο.  
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