
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Εrasmus+ KA2 «Dynamic 

Citizens of Europe» το Γυμνάσιο – Λ.Τ.Μαγούλας πραγματοποίησε δράση  

για την Κλιματική Αλλαγή. Στόχος της δράσης ήταν να ενημερωθούν και 

να ευαισθητοποιηθούν οι μαθήτριες και οι μαθητές του σχολείου για ένα 

φαινόμενο που επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη, να υιοθετήσουν καλές 

πρακτικές στην καθημερινότητα τους και να αναλάβουν ενεργές 

πρωτοβουλίες. Η δράση υλοποιήθηκε από τα μέλη της Λέσχης Ενεργών 

Πολιτών,  που έχει δημιουργηθεί στο σχολείο από τις μαθήτριες και τους 

μαθητές  για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος, προκειμένου 

να προωθήσει την ιδιότητα της ενεργού πολιτειότητας.  

Τα μέλη της Λέσχης, σε συνεργασία με τους καθηγητές τους, 

αναζήτησαν πολλαπλές πηγές και προετοίμασαν για τους συμμαθητές 

τους μια παρουσίαση για την έννοια της Κλιματικής Αλλαγής, τις αιτίες 

και τις συνέπειες της, εστιάζοντας και στην περιοχή της Μαγούλας όπου 

διερεύνησαν τα «ίχνη» της. Ακολούθησε συζήτηση στη διάρκεια της οποίας 

εκφράστηκαν οι απορίες και οι ανησυχίες των μαθητών και διαπιστώθηκε 

η ανάγκη να αναλάβουν δράση. 

 

 

  Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και έπαιξαν 2 

παιχνίδια: το πρώτο, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής Κahoot, 

διερεύνησε τις γνώσεις τους για την Κλιματική Αλλαγή ενώ το δεύτερο, ένα 

κλασικό επιτραπέζιο, εστίαζε στις καλές και κακές καθημερινές πρακτικές 



που περιορίζουν ή ενισχύουν το φαινόμενο. Τελικός στόχος ήταν η 

συμπλήρωση ενός Φύλλου Εργασίας που χρησιμοποιήθηκε στο επόμενο 

στάδιο της δράσης: στο Εργαστήριο της Πληροφορικής πια τα μέλη της 

Λέσχης Ενεργών Πολιτών, με τη χρήση ανάλογων εφαρμογών, σχεδίασαν 

και συνέταξαν ένα φυλλάδιο, με σύντομες, κατατοπιστικές πληροφορίες 

για το φαινόμενο αλλά και τις καθημερινές πρακτικές που είναι αναγκαίο 

όλοι να υιοθετήσουμε για τον περιορισμό του, με σκοπό αυτό να διανεμηθεί 

στην τοπική κοινότητα. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



    

Η δράση ολοκληρώθηκε με το Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στο 

χώρο του Σχολείου από τον Ερυθρό Σταυρό. Ο τελικός στόχος είναι 

μαθητές και εκπαιδευτικοί να εκπαιδευτούν ώστε να είναι σε θέση να 

προσφέρουν εθελοντική βοήθεια σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών 

φαινομένων και φυσικών καταστροφών, που ολοένα και πιο συχνά κάνουν 

την εμφάνισή τους ως επίπτωση της Κλιματικής Αλλαγής. Το σεμινάριο 

ήταν το πρώτο βήμα, έπεται και συνέχεια με την έναρξη της νέας σχολικής 

χρονιάς!! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


