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2017 Κλιματική αλλαγή μέσα σε διάφορα προγράμματα του ΚΠΕ

2018 Το κλίμα αλλάζει! Εμείς;

2019 Συνεργασία με Worcester Polytechnic Institute (WPI) των ΗΠΑ

Ένταξη παιχνιδιών για την κλιματικά αλλαγή 



Δια ζώσης επιμορφωτικό σεμινάριο «Εκπαιδευτικά Παιχνίδια για την Κλιματική 
Αλλαγή!», 26 Φεβρουαρίου 2020.



E-book Ιστοσελίδα

https://kpekordeliou.wixsite.com/gamesclimatechangehttp://www.kpe-thess.gr/el/ekdosi-paixnidia-klimatiki-allagi/
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Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναρτηθεί 
ολοκληρώθηκε με εργασία από το σπίτι, εν μέσω της 
πανδημίας του κορονοϊού και της περιόδου του 
#MenoumeSpiti.

Αναπόφευκτα αναρωτιόμαστε για τον τόσο 
διαφορετικό τρόπο με τον οποίο ο πλανήτης 
αντιμετωπίζει τις δύο αυτές κρίσεις, την πανδημία 
του κορονοϊού από τη μια και την κλιματική αλλαγή 
από την άλλη...

Απρίλιος 2020
Η συγγραφική ομάδα





Τα πρώτα μαθήματα της πανδημίας που 
είναι χρήσιμα και για την κλιματική κρίση

οι άνθρωποι κινητοποιούνται από ζητήματα που 

τους αγγίζουν προσωπικά και από ζητήματα για τα 
οποία μπορούν να κάνουν κάτι / να δράσουν.

όσο πιο γρήγορα αντιδράσουμε, τόσο λιγότερες 

απώλειες θα έχουμε. Αυτό ισχύει και για τις 
κυβερνήσεις και για τους πολίτες. Πρέπει να 
συμμετέχουμε όλοι …

μπορούμε να προσεγγίσουμε την κλιματική αλλαγή 

πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για τις 
συνέπειες της απραξίας. 



Οι εκπομπές CO2 στη διάρκεια της πανδημίας μειώθηκαν κατά 17% τον Απρίλιο του ΄20 και 
κατά 7% την περίοδο Ιαν - Οκτ 2020 ... σε σχέση με το 2019
Euronews / UN environment programme



Η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα τον Φεβρουάριο του 2020 και 2021 
Σταθμός : Mauna Loa, Hawaii /ΝΟΑA



Figure 1. Global average near-surface temperature for centred running 60-month periods (left-hand axis) and increase 
above the 1850–1900 level (right-hand axis) according to different datasets: ERA5 (C3S/ECMWF), JRA-55 (JMA), 
GISTEMPv4 (NASA), HadCRUT5 (Met Office Hadley Centre), NOAAGlobalTempv5 (NOAA) and Berkeley Earth. Credit: 
C3S/ECMWF.

Μέση θερμοκρασία του πλανήτη
- Tα έτη 2015–2020, ήταν τα θερμότερα όλων των εποχών.
- Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας από το 1900 είναι περίπου 1.2°C.
Copernicus Climate Change Service



Figure 3. Average European temperature over land for centred running 60-month periods at a height of two metres (left-
hand axis) and increase above the 1850–1900 level (right-hand axis) according to different datasets: ERA5 (C3S/ECMWF), 
JRA-55 (JMA), GISTEMPv4 (NASA), HadCRUT5 (Met Office Hadley Centre), NOAAGlobalTempv5 (NOAA) and Berkeley 
Earth. Credit: C3S/ECMWF.

Μέση θερμοκρασία της Ευρώπης
- Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας από το 1900 είναι περίπου 2.2°C. Περίπου 1°C μεγαλύτερη από την 
παγκόσμια.
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Στρατηγικές για πιο αποτελεσματική 
εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή
1. εστίαση σε προσωπικά σχετικές σημαντικές πληροφορίες 
2. χρήση ενεργών και ελκυστικών μεθόδων διδασκαλίας,
3. συμμετοχή σε συμβουλευτικές συζητήσεις,
4. αλληλεπίδραση με επιστήμονες,
5. αντιμετώπιση των παρανοήσεων και
6. υλοποίηση σχολικών προγραμμάτων σε επίπεδο κοινότητας

Monroe M.C., Plate R.R., Oxarart A., Bowers A. & Chaves W.A. (2019). Identifying effective climate change 
education strategies: a systematic review of the research, Environmental Education Research 25(6): 791-812.

- χρήση ενεργών και ελκυστικών μεθόδων διδασκαλίας φαίνεται 
πως μια προσέγγιση που συνδυάζει την εκπαίδευση με τη 
«διασκέδαση» (edutainment) λειτουργεί πολύ θετικά

-Mendler de Suarez J., Suarez P. & Bachofen C. (Editors) (2012). Games for a New Climate: Experiencing the 
Complexity of Future Risks. Boston University. Frederick S. Pardee Center for the Study of the Longer-Range 
Future. 109p.
-Flora et al., 2014




