
 

 

 

ΘΕΜΑ:  ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΚΛΙΜΑ, ΠΑΡΑΚΕΤΗ 25 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2020  
Τν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) Βάκνπ θαιεί εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Παγθόζκηα 

Ηκέρα Δράζες γηα ηο Κιίκα ηελ Παξαζθεπή 25 Σεπηεκβρίοσ 2020.   
Το Κέληρο Περηβαιιοληηθής Εθπαίδεσζες Βάκοσ οργαλώλεη  δηαδηθησαθή δράζε ηελ Παραζθεσή 25 Σεπηεκβρίοσ 

2020 από ηης 12 ηο κεζεκέρη έως ηης 1. Η δξάζε ζα πεξηιακβάλεη αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ζηα ηζηνιόγηα ηνπ ΚΠΔ Βάκνπ 
πιηθνύ όπσο δωγραθηθή, βίληεο, θεηκέλωλ, θαηαζθεσώλ από καζεηέο θη εθπαηδεπηηθνύο κε κελύκαηα γηα ηελ προζηαζία ηοσ 

πιαλήηε θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηες θιηκαηηθής θρίζες. Γηα ηε δηεσθόισλζε ηες ζσκκεηοτής εθπαηδεσηηθώλ θαη 
καζεηώλ ζηε δράζε ασηή κέζω ηοσ δηαδηθηύοσ, ηο Κέληρο Περηβαιιοληηθής Εθπαίδεσζες Βάκοσ δεκηούργεζε 
έλα Padlet γηα ηελ Παγθόζκηα Ηκέρα Δράζες γηα ηο Κιίκα, όποσ κπορεί ο θαζέλας λα ζηείιεη ηο δηθό ηοσ 
κήλσκα γηα ηελ Παγθόζκηα Ηκέρα Δράζες γηα ηο Κιίκα. 

Παξάιιεια, νξγαλώλεηαη Δηαδηθησαθή Σσλάληεζε ηελ Παραζθεσή 25 Σεπηεκβρίοσ ζηης 12 ηο πρωί, πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη ζύληνκα βηληενθιίπ θαη παξνπζίαζε δξάζεσλ γηα ην Κιίκα, θαζώο θαη κηθξή εηζήγεζε κε παξνπζίαζε 
δηαθαλεηώλ από ηνλ Αληώλε Καινγεξάθε, κεραληθό Πεξηβάιινληνο, M.Sc. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Calgary ηνπ 
Καλαδά. Γηα ζσκκεηοτή ζηε Δηαδηθησαθή Δράζε- Σσλάληεζε, ο ζύλδεζκος είλαη παραθάηω: 
 

Topic: Global Day of Action for Climate Justice 
Time: Sep 25, 2020 12:00 AM Athens 
 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/86146850988?pwd=MGg2ZzdKY0VDN0g5UDVGR3NZWjBKUT09 
 
Meeting ID: 861 4685 0988 
Passcode: fSPhG6 

Σθνπόο ηεο δξάζεο απηήο ε επαηζζεηνπνίεζε καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη γεληθόηεξα ησλ πνιηηώλ γηα ηελ Κιηκαηηθή 
Κξίζε. Σηόρνη είλαη ε αλάδεημε ηεο αλζξώπηλεο ζπκβνιήο ζηελ Κιηκαηηθή Κξίζε, ε αλαδήηεζε δξάζεσλ 
αληηκεηώπηζεο ηεο Κιηκαηηθήο Κξίζεο, ε δηακόξθσζε ζηάζεσλ θαη αμηώλ πξνζηαζίαο ηεο θύζεο, ε πξνώζεζε ηεο 
ζπλεξγαζίαο θαη ηεο εξγαζίαο ζε νκάδεο, ε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο, ε ελεξγνπνίεζε 
καζεηώλ θη εθπαηδεπηηθώλ ζε κηα παγθόζκηα θηλεηνπνίεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Κιίκαηνο. 

Η Παγθόζκηα Ηκέξα Γξάζεο γηα ηελ Κιηκαηηθή Κξίζε, Παξαζθεπή 25 Σεπηεκβξίνπ 2019 έξρεηαη σο ζπλέρεηα ησλ 
καζεηηθώλ θαη λεαληθώλ θηλεηνπνηήζεσλ γηα ηελ αλάγθε λα ιεθζνύλ κέηξα γηα ηελ Κιηκαηηθή Κξίζε, θηλεηνπνηήζεηο 
πνπ μεθίλεζαλ από κηα 16ρξνλε καζήηξηα ζηε Σνπεδία, ηε Greta Thunberg, θη νδήγεζαλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 
καζεηέο, λένπο θη επαίζζεηνπο πνιίηεο λα δξάζνπλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο Κιηκαηηθήο Κξίζεο θαη γηα λα ιεθζνύλ ηα 
κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα πεξηνξηζηεί ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα όπσο νη 
ηπθώλεο, νη θαηαξξαθηώδεηο βξνρέο θαη πιεκκύξεο, πνπ όια ζρεηίδνληαη κε ηελ Κιηκαηηθή Κξίζε θαη ηελ αλζξώπηλε 
ζπκβνιή ζε απηήλ. Δίλαη κηα επθαηξία λα ζπδεηήζνπκε ζην ζρνιείν γηα ηα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα ησλ εκεξώλ καο, 
ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη ηνπο θαύζσλεο, ηε ζύλδεζή ηνπο κε ηελ Κιηκαηηθή Κξίζε θαη ηελ αλζξώπηλε 
ζπκβνιή ζε απηήλ. Μηα επθαηξία λα αλαδεηήζνπκε θαη λα ζπδεηήζνπκε ιύζεηο γηα ην πξόβιεκα. 

Για το ΚΠΕ Βάμου 
Ο Υπεύθυνος 
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