Επιμορφωτικι Διαδικτυακι Εκδιλωςθ
ΠΔΕ Αττικισ - ΠΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ ςε
ςυνεργαςία με τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ διοργανϊνουν διαδικτυακι επιμορφωτικι εκδιλωςθ, με
κζμα: «Κλιματικι Κρίςθ και Εκπαίδευςθ για τθν Αειφορία», θ οποία κα πραγματοποιθκεί τθν
Πζμπτ θ 18 Νοεμβρ ίου 2021 και ϊρεσ 17:30-20:30.
Απευκφνεται ςε ςτελζχθ εκπαίδευςθσ, μόνιμουσ και αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ. τόχοσ του
ςεμιναρίου είναι ο επιςτθμονικόσ προβλθματιςμόσ για τθν απειλι τθσ κλιματικισ κρίςθσ και τισ
ςυνζπειεσ του φαινομζνου. Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ που κα ςυηθτθκοφν είναι: θ ενεργειακι
κρίςθ, θ διάβρωςθ των ακτϊν, θ άνοδοσ τθσ κερμοκραςίασ, θ καλάςςια επίκλυςθ, θ
καταςτροφι των δαςϊν, θ κάκε λογισ ρφπανςθ, θ μείωςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και θ
υποβάκμιςθ των φυςικϊν πόρων.
Η εκπαίδευςθ μπορεί να υποςτθρίξει μια ςφγχρονθ προοπτικι ςτο επείγον κζμα τθσ κλιματικισ
αλλαγισ. Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ εκπαίδευςθσ για τθν αειφορία αποτελοφν θ ολιςτικι
προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ, θ κριτικι διερεφνθςθ, θ βιωματικι μάκθςθ, το άνοιγμα του ςχολείου
ςτθν κοινωνία και θ ςυλλογικι δράςθ προκειμζνου να διαςφαλίςουμε ζνα υγιζσ μζλλον για τον
πλανιτθ μασ.
Η επιμορφωτικι μασ εκδιλωςθ προάγει τθν ανταλλαγι ςκζψεων, εμπειριϊν και καλϊν
πρακτικϊν και αποτελεί αφορμι αναςτοχαςμοφ τθσ διδακτικισ πράξθσ. Προςβλζπει ςτθν
ευαιςκθτοποίθςθ τθσ μακθτικισ και ευρφτερθσ κοινότθτασ για το περιβάλλον και τθ βιϊςιμθ
ανάπτυξθ, ςυμβάλλοντασ ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ οικουμενικοφ οράματοσ για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ οικολογικισ καταςτροφισ και τθ διατιρθςθ τθσ ηωισ.
το πλαίςιο αυτό ζχουμε δθμιουργιςει θλεκτρονικι φόρμα εγγραφισ και υποβολισ
ερωτθμάτων, ςτθν οποία μπορείτε να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ και να υποβάλετε
ςχετικά ερωτιματα προσ τουσ ειςθγθτζσ μζχρι τθν Τρίτθ 16-11-2021 και ϊρα 15:00
επιλζγοντασ τον παρακάτω ςφνδεςμο:
https://forms.gle/m4cT7WB588kVyxum8

Σα ερωτιματα κα απαντθκοφν από τουσ προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ και ομιλιτριεσ.
Οι εγγεγραμμζνοι εκπαιδευτικοί και τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν βεβαίωςθ
παρακολοφκθςθσ 1 κα πρζπει να επιβεβαιϊςουν τθν παρουςία τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ
εκδιλωςθσ ςτθ φόρμα επιβεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ:
https://forms.gle/vAex3kaGx1g68naN9
χρθςιμοποιϊντασ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τθσ εγγραφισ τουσ. Η φόρμα αυτι κα
ενεργοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ επιμορφωτικισ εκδιλωςθσ.
Η επιμορφωτικι θμερίδα κα προβάλλεται απευκείασ, ςε ηωντανι μετάδοςθ (live-streaming)
από το YouTube. Για να τθν παρακολουκιςετε δεν ζχετε παρά να επιλζξετε το κανάλι τθσ ΠΔΕ
Αττικισ ςτο YouΣube :
https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΗ
Η ςυμμετοχι ςτο διαδικτυακό επιμορφωτικό ςεμινάριο είναι προαιρετικι.
υνθμμζνα : Σο πρόγραμμα, οι περιλιψεισ τθσ επιμορφωτικισ εκδιλωςθσ και θ αφίςα.

1

Σας ενημερώνοσμε όηι η βεβαίωζη δεν αποζηέλλεηαι ζηο email ηοσ ενδιαθερομένοσ, αλλά ανακτάται από ηην ειδική
εθαρμογή ζηη ζελίδα ηης ΠΔΕ Αηηικής ζηον ζύνδεζμο: https://pdeattikis.gr/vevaioseis/index.php και θα είναι
διαθέζιμη λίγες ημέρες μεηά ηην εκδήλωζη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γιϊργο σ Κόςυβα σ
Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ.

Εκπρόςωπο σ το υ ΥΠΑΙΘ

Καλωςόριςμα – Συντονιςμόσ.

Χαιρετιςμόσ.

Κωνςταντίνοσ Καρτάλθσ
Κακθγθτισ Φυςικισ Περιβάλλοντοσ, Εκνικό και
Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, μζλοσ του
Οργάνου των Ηνωμζνων Εκνϊν για τθν εφαρμογι
τθσ υμφωνίασ των Παριςίων.

Συηθτώντασ για τθν Κλιματικι Κρίςθ - από
τθν επιςτθμονικι γνώςθ ςτθ διεκνι
ςυνεργαςία.

Γρθγόρθσ Ι. Τςάλτασ
Ομότιμοσ κακθγθτισ διεκνοφσ δικαίου, πρϊθν
πρφτανθσ Παντείου Πανεπιςτθμίου Κοινωνικϊν και
Πολιτικϊν Επιςτθμϊν.

Η διεκνισ ςτρατθγικι τθσ προςαρμογισ ςτισ
επιπτώςεισ του φαινομζνου τθσ κλιματικισ
αλλαγισ.

Θοδωρισ Μαρδίρθσ
Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ
Μακεδονίασ.

Κλιματικι Αλλαγι και
Βιοποικιλότθτα.

Μαγδαλθνι Γρθγορίο υ
Προϊςταμζνθ ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Καςτοριάσ.

Νίκθ Ευελπ ίδου
Κακθγιτρια Σμιματοσ Γεωλογίασ &
Γεωπεριβάλλοντοσ, Εκνικό και Καποδιςτριακό
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν.

Μαρία Δθμοποφλου
Τπεφκυνθ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Δ/νςθ Π.Ε
Α’ Ακινασ.

Παναγιϊτθσ Πιλιο υρασ
φμβουλοσ Αϋ ΙΕΠ.

Αχιλλζασ Μανδρίκασ
ΕΕ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία, 6ο ΠΕΚΕ
Αττικισ.

Θαλάςςια επίκλυςθ υπό το πρίςμα τθσ
κλιματικισ κρίςθσ.
Η εμπειρία του προγράμματοσ "Ανοιχτά
ςχολεία ςτθν προςταςία του κλίματοσ και τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ, Ακινα-Βερολίνο",
μια καλι πρακτικι προσ διάδοςθ.
Εκπαιδευτικά προγράμματα, δραςτθριότθτεσ
και υλικό για τθν κλιματικι αλλαγι από
κεςμικοφσ φορείσ.

Σφντομθ περίλθψθ των ειςθγιςεων.
Ειςιγθςθ: «Συηθτώντασ για τθν Κλιματικι Κρίςθ - από τθν επιςτθμονικι γνώςθ ςτθ διεκνι
ςυνεργαςία».
Κων/νοσ Καρτάλθσ, Κακθγθτισ Φυςικισ Περιβάλλοντοσ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο
Ακθνϊν, μζλοσ του Οργάνου των Ηνωμζνων Εκνϊν για τθν εφαρμογι τθσ υμφωνίασ των
Παριςίων.
τθν ειςιγθςθ γίνεται αναφορά ςτθ νεότερθ επιςτθμονικι γνϊςθ ωσ προσ τθν κλιματικι κρίςθ και
τισ επιπτϊςεισ τθσ ςτο περιβάλλον, τουσ παραγωγικοφσ τομείσ και τθν κοινωνία. Παράλλθλα
εξετάηεται θ εγκυρότθτα των κλιματικϊν μοντζλων και παρουςιάηονται οι πθγζσ παραγωγισ
αερίων κερμοκθπίου ςε τομεακό επίπεδο και ςε επίπεδο χωρϊν, ενϊ εξθγείται γιατί θ Μεςόγειοσ
κεωρείται κλιματικό hot spot κακϊσ και τι ςθμαίνει αυτό για τισ δαςικζσ πυρκαγιζσ, τθ ηωι ςτισ
πόλεισ, κ.λπ.. Σζλοσ παρουςιάηονται οι ςτόχοι για τθ μείωςθ των αερίων κερμοκθπίου και
αναλφονται περιλθπτικά τα αποτελζςματα τθσ πρόςφατθσ Διάςκεψθσ των Ηνωμζνων Εκνϊν για το
Κλίμα (Γλαςκϊβθ, 11/2021).
Ειςιγθςθ: «Η διεκνισ ςτρατθγικι τθσ προςαρμογισ ςτισ επιπτώςεισ του φαινομζνου τθσ
κλιματικισ αλλαγισ».
Γρθγόρθσ Ι. Τςάλτασ, Oμότιμοσ Κακθγθτισ διεκνοφσ δικαίου, πρϊθν Πρφτανθσ Παντείου
Πανεπιςτθμίου Κοινωνικϊν και Πολιτικϊν Επιςτθμϊν.
Σο φαινόμενο τθσ κλιματικισ αλλαγισ αντιμετωπίςτθκε ουςιαςτικά για πρϊτθ φορά το 1992 ςτο
πλαίςιο τθσ ιςτορικισ ςυνδιάςκεψθσ των Ηνωμζνων Εκνϊν για το Περιβάλλον και τθν Ανάπτυξθ,
ςτο περικϊριο τθσ οποίασ υιοκετικθκε μεταξφ άλλων και θ φμβαςθ Πλαίςιο για τθν Κλιματικι
Αλλαγι. Η φιλοςοφία τθσ φμβαςθσ αυτισ ςτθρίχτθκε ςε δφο ςυγκεκριμζνεσ ςτρατθγικζσ, τισ
οποίεσ κλικθκε να εφαρμόςει ζκτοτε θ διεκνισ κοινότθτα. Η πρϊτθ αφορά ςτθ μείωςθ των
εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, κφριου υπεφκυνου για το φαινόμενο τθσ κλιματικισ αλλαγισ
και θ δεφτερθ ςτθν προςαρμογι των επιπτϊςεων που προκαλεί το εν λόγω φαινόμενο. Και τοφτο,
γιατί από τθν αρχι φάνθκε ότι θ πρϊτθ από τισ ςτρατθγικζσ αυτζσ, ςτθ βάςθ και εξαιτίασ τεράςτιων
οικονομικϊν ςυμφερόντων, κα προωκείτο με ρυκμοφσ αργοφσ και με αρικμθτικι πρόοδο ενϊ θ
εξζλιξθ του φαινομζνου με γεωμετρικι. Ωσ εκ τοφτου θ ανάγκθ για άμεςθ προςαρμογι ςτισ
καταςτροφικζσ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ αναγορευόταν ςε κφρια και επιτακτικι.
Ειςιγθςθ : «Κλιματικι Αλλαγι και Βιοποικιλότθτα».
Θοδωρισ Μαρδίρθσ, Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ.
Μαγδαλθνι Γρθγορίου, Προϊςταμζνθ ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Καςτοριάσ.
Η κλιματικι αλλαγι και θ βιοποικιλότθτα αποτελοφν δφο κζματα που τα τελευταία χρόνια
βρίςκονται ςτο επίκεντρο του επιςτθμονικοφ, αλλά και του πολιτικοφ διαλόγου και είναι δφο από
τα ςθμαντικότερα προβλιματα τθσ εποχισ μασ. τθν ειςιγθςθ γίνεται αναφορά:
- ςτθν αμφίδρομθ ςχζςθ που αναπτφςςεται ανάμεςα ςτα δφο αυτά ςθμαντικά περιβαλλοντικά
ηθτιματα,
- ςτουσ λόγουσ που επιβάλλουν τθ ςυνεξζταςθ/ςυνεκτίμθςι τουσ ςτθ διαμόρφωςθ οποιαςδιποτε
πολιτικισ που ςτοχεφει ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και τθν ανάςχεςθ τθσ απϊλειασ
τθσ βιοποικιλότθτασ,
- και ςτον ουςιαςτικό ρόλο τθσ εκπαίδευςθσ.

Ειςιγθςθ : «Θαλάςςια επίκλυςθ υπό το πρίςμα τθσ κλιματικισ κρίςθσ».
Νίκθ Ευελπίδου, Κακθγιτρια Σμιματοσ Γεωλογίασ & Γεωπεριβάλλοντοσ, Εκνικό και Καποδιςτριακό
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν.
Μια από τισ ςυνζπειεσ τθσ κλιματικισ κρίςθσ, είναι θ επιτάχυνςθ τθσ ανφψωςθσ τθσ καλάςςιασ
ςτάκμθσ. Ποιεσ οι εμπειρίεσ μασ από μεταβολζσ καλάςςιασ ςτάκμθσ που ζχουν ςυμβεί ςτο
γεωλογικό παρελκόν; Ποιεσ κα είναι οι ςυνζπειεσ τθσ καλάςςιασ επίκλυςθσ για το περιβάλλον, για
τον άνκρωπο, για τθ ςθμερινι κοινωνία; Πϊσ ςυμμετζχει ο άνκρωποσ ςτθν εξζλιξθ τθσ παράκτιασ
ηϊνθσ; Δράςεισ αποφυγισ του φαινομζνου ι προςαρμογι;
Ειςιγθςθ: «Η εμπειρία του προγράμματοσ "Ανοιχτά ςχολεία ςτθν προςταςία του κλίματοσ και
τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, Ακινα-Βερολίνο" , μια καλι πρακτικι προσ διάδοςθ».
Μαρία Δθμοποφλου, Τπεφκυνθ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Δ/νςθ Π.Ε Α' Ακινασ.
Παναγιϊτθσ Πιλιουρασ, φμβουλοσ Α' ΙΕΠ.
Σο πρόγραμμα «ΧΟΛΕΙΑ ANOΙΧΣΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΚΛΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ», υλοποιικθκε από τον Διμο τθσ Ακινασ, χρθματοδοτικθκε από το ΕUKI (European
Climate Initiative) και είχε διετι διάρκεια 2017-19. Τλοποιικθκε ςε 71 ςχολεία όλων των βακμίδων
και επιδίωξι του ιταν θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ απζναντι ςτο ηιτθμα τθσ
κλιματικισ αλλαγισ, με παράλλθλθ ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων δράςεων και πρωτοβουλιϊν,
προκειμζνου να ορκολογικοποιθκεί θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτα ςχολικά κτίρια και να μειωκεί
ςυνολικά το οικολογικό τουσ αποτφπωμα. Προςζφερε επιμόρφωςθ 24 ωρϊν ςτουσ 200
ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ που λειτοφργθςαν επίςθσ ωσ ερευνθτζσ τθσ πρακτικισ τουσ μαηί με
δείγμα 730 μακθτϊν. το πλαίςιό του ςχεδιάςτθκε εκπαιδευτικόσ οδθγόσ και Αction plan για τθ
γενίκευςι του διακζςιμα μαηί με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςτο www.athensecoschools.gr
κακϊσ και πειραματικόσ εξοπλιςμόσ για τα ςχολεία με τθ μορφι 15 εκπαιδευτικϊν βαλιτςϊν με
όργανα μζτρθςθσ.
Ειςιγθςθ: «Εκπαιδευτικά προγράμματα, δραςτθριότθτεσ και υλικό για τθν κλιματικι αλλαγι
από κεςμικοφσ φορείσ».
Αχιλλζασ Μανδρίκασ, ΕΕ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία, 6ο ΠΕΚΕ Αττικισ.
τθν ειςιγθςθ κα γίνει μια παράλλθλθ διαχρονικι παρουςίαςθ τθσ γνϊςθσ για τθν κλιματικι
αλλαγι, όπωσ προκφπτει από διεκνείσ εξελίξεισ, και τθσ αντίςτοιχθσ ανταπόκριςθσ του ελλθνικοφ
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Η ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν παρουςίαςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων,
δραςτθριοτιτων και υλικοφ για τθν κλιματικι αλλαγι που ζχει εκπονθκεί από ΚΠΕ, Τπευκφνουσ
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Εκνικά Θεματικά Δίκτυα και άλλουσ κεςμικοφσ φορείσ ςτθν Ελλάδα.

