
  

   

 

 

 

 

PRESS RELEASE – Απρίλιος 2022 

 
Οι εταίροι του έργου STUDENTS IN CLIMATE ACTION είναι στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσουν ότι το δεύτερο παραδοτέο με τίτλο "Εγχειρίδιο περιβαλλοντικού ακτιβισμού" 
έχει ολοκληρωθεί και μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του στα σχολεία-
εταίρους, θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου.  
 
Το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικού Ακτιβισμού απευθύνεται σε δασκάλους και εκπαιδευτικούς 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να 
βοηθήσει τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς να ενδυναμώσουν τα παιδιά και τους 
νέους να συνειδητοποιήσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους και να βρεθούν στην πρώτη 
γραμμή του αγώνα κατά της κλιματικής καταστροφής μέσω της ενεργού συμμετοχής στην 
κοινωνία.  
 
Πιο συγκεκριμένα, ο πυρήνας του αποτελείται από 3 μέρη:  
 
- το πρώτο μέρος θέτει τη θεωρητική βάση μέσω εκπαιδευτικού και επεξηγηματικού υλικού 
για την εισαγωγή των μαθητών σε έννοιες και πρακτικές που σχετίζονται με την 
περιβαλλοντική ευθύνη, την ενεργό πολιτότητα, τη συλλογική κοινωνική δράση και άλλες 
συναφείς έννοιες.  
 
- το δεύτερο μέρος αναφέρεται στον περιβαλλοντικό ακτιβισμό ως έναν τρόπο να κάνει 
κάποιος τη διαφορά και περιλαμβάνει αναφορές σε πρακτικές της ενεργού πολιτότητας και 
του περιβαλλοντικού ακτιβισμού, παρουσιάζοντας γεγονότα της πραγματικής ζωής, καθώς και 
μια ποικιλία από ενδιαφέροντα επιτραπέζια παιχνίδια σχετικά με την κλιματική αλλαγή και 
τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό, προκειμένου να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών με πιο 
διασκεδαστικό τρόπο.   
 
- το τρίτο μέρος περιλαμβάνει μαθησιακές δραστηριότητες περιβαλλοντικού ακτιβισμού που 
θα επιτρέψουν στα παιδιά να εμπλακούν σε πρακτικές δραστηριότητες προσανατολισμένες 
στη συνηγορία, ενισχύοντας τη δημιουργικότητά τους και αναπτύσσοντας ποικίλες 
σημαντικές και χρήσιμες δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση 
προβλημάτων, η συνεργασία, η επικοινωνία, η προσωπική έκφραση, ο δημόσιος λόγος, καθώς 
και η παγκόσμια ευαισθητοποίηση και ο περιβαλλοντικός γραμματισμός.  
 
Επόμενα βήματα 
 
Τα επόμενα βήματα είναι η διαμόρφωση της τελικής έκδοσης του παραδοτέου μετά την 
ανατροφοδότηση από την πιλοτική εφαρμογή σε σχολεία-εταίρους στην Ελλάδα και την 
Πολωνία, και στη συνέχεια η μετάφρασή του στις εθνικές γλώσσες των εταίρων (ελληνικά, 
πολωνικά, πορτογαλικά). 


