
Πρόγραμμα «TAKE IT CPD»: 
Eνότητα 1
Κατανόηση της κλιματικής αλλαγής και των 
επιπτώσεών της



Στόχος
Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να εισαγάγει το θέμα της κλιματικής αλλαγής 
και ειδικότερα τις επιπτώσεις της στα φυσικά και ανθρώπινα συστήματα. 



Γνώση

Επίγνωση της χρονολογίας 
των γεγονότων που 
σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή και των επιπτώσεων 
στα φυσικά και ανθρώπινα 
συστήματα

Ικανότητες
Επισημάνετε τις χρονολογίες 
των γεγονότων της 
κλιματικής αλλαγής, 
εξηγώντας παράλληλα το 
πως εξελίχθηκε.
Συζητήστε τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στα 
φυσικά και ανθρώπινα 
συστήματα, αναλύοντας τις 
συνέπειές της σε τοπικό και 
παγκόσμιο επίπεδο.

Σχεδιάστε ενημερωτικό και 
εκπαιδευτικό υλικό για την 
κλιματική αλλαγή και τις 
επιπτώσεις της στα φυσικά και 
ανθρώπινα οικοσυστήματα

Ευθύνες & Αυτονομία



ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε 
συνοπτικά σχετικές 
πληροφορίες για τα θέματα 
αυτής της ενότητας, που θα 
σας παρέχουν την απαραίτητη 
γνώση.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY


Κλιματική αλλαγή: γεγονότα και 
χρονοδιάγραμμα
1800-1890:
 το επίπεδο του CO2 στην ατμόσφαιρα είναι περίπου 290 ppm (μέρη ανά 

εκατομμύριο)
 η παγκόσμια μέση θερμοκρασία είναι περίπου 13,7°C
 Βιομηχανία 1.0: ο άνθρακας και οι σιδηρόδρομοι επιταχύνουν τις εκπομπές των 

αερίων του θερμοκηπίου (GHG), ενώ οι βελτιώσεις στη γεωργική παραγωγή 
συμβάλλουν στην αύξηση του πληθυσμού



Κλιματική αλλαγή: γεγονότα και 
χρονοδιάγραμμα
1890-1960:
 το επίπεδο του CO2 στην ατμόσφαιρα είναι περίπου 315 ppm (μέρη ανά 

εκατομμύριο)
 η παγκόσμια μέση θερμοκρασία είναι περίπου 13,9°C
 Βιομηχανία 2.0: τα λιπάσματα και άλλα χημικά, η ηλεκτρική ενέργεια και η 

ενίσχυση της δημόσιας υγείας, συμβάλλουν περαιτέρω την αύξηση του 
πληθυσμού



Κλιματική αλλαγή: γεγονότα και 
χρονοδιάγραμμα
1960-2021:
 το επίπεδο του CO2 στην ατμόσφαιρα είναι περίπου 415 ppm (μέρη ανά 

εκατομμύριο)
 η παγκόσμια μέση θερμοκρασία είναι περίπου 14,8°C
 Βιομηχανίες 3.0 και 4.0: υπάρχει σημαντική αύξηση του αριθμού των 

καταστροφών, όπως τροπικοί κυκλώνες, ξηρασίες με ακραίες θερμοκρασίες, 
δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες, ενώ οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων για 
την κλιματική αλλαγή είναι ολοένα και πιο συχνές



Προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή: μια επισκόπηση
Ανησυχητικές τάσεις:

Τα αέρια του θερμοκηπίου, που απελευθερώνονται από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες, είναι υπεύθυνα για μεγάλο μέρος της υπερθέρμανσης, που 
παρατηρήθηκε τα τελευταία πενήντα χρόνια. Η θερμοκρασία αναμένεται να 
συνεχίσει να αυξάνεται τις επόμενες δεκαετίες.



Προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή: μια επισκόπηση
Επιπτώσεις:

Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αντίκτυπο στα φυσικά και ανθρώπινα οικοσυστήματα. 
Οι επιπτώσεις αναμένεται να αυξηθούν και να είναι πιο σοβαρές. Οι δράσεις 
προσαρμογής είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των αναμενόμενων 
επιπτώσεων. Ωστόσο, απαιτούνται μέτρα για την μείωση των επιπτώσεων.



Προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή: μια επισκόπηση
Έρευνα:

Η έρευνα είναι απαραίτητη για την κάλυψη των γνωστικών κενών, διευκολύνοντας 
τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Είναι, επίσης, σημαντική για 
τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο διδάσκουμε και μαθαίνουμε για την κλιματική 
αλλαγή.



Προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή: τυπολογίες
Η «IPCC (Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή)», ορίζει ως
προσαρμογή στα φυσικά ή τα ανθρώπινα οικοσυστήματα, την ανταπόκριση στα
κλιματικά ερεθίσματα. Η «IPCC» διαφοροποιεί περαιτέρω τις τυπολογίες
προσαρμογής.



Προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή: τυπολογίες
Προληπτική Προσαρμογή 
Μέτρα που έχουν ληφθεί πριν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 



Προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή: τυπολογίες
Αυτόνομη προσαρμογή
Μέτρα που ελήφθησαν έπειτα από τις οικολογικές αλλαγές στα φυσικά και στα
ανθρώπινα συστήματα.



Προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή: τυπολογίες
Προγραμματισμένη προσαρμογή
Μέτρα που ελήφθησαν έπειτα από πολιτική απόφαση, με βάση την επίγνωση ότι οι
συνθήκες έχουν αλλάξει ή πρόκειται να αλλάξουν, ενώ είναι απαραίτητα για να
επιστρέψουν - ή να διατηρηθούν - στην επιθυμητή κατάσταση.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε αυτο-
επεξηγηματικές κάρτες, ειδικά 
σχεδιασμένες, που παρέχουν 
ρεαλιστικά παραδείγματα και 
πρακτικές πληροφορίες για την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας.

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40


Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα φυσικά και ανθρώπινα
συστήματα είναι πολλές και ποικίλες, ενώ εκτείνονται σε κάθε ήπειρο
και ωκεανό. Αυτές οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την
επίδραση των υδάτινων πόρων ως προς την ποσότητα και την ποιότητα,
όπως η αλλαγή των μεταναστευτικών μοτίβων των ζώων, το
γεωγραφικό εύρος και η αφθονία των χερσαίων και υδρόβιων ειδών.
Επίσης, υπάρχουν επιπτώσεις στον ανθρώπινο πληθυσμό,
συγκεκριμένα στην υγεία και την ποιότητα ζωής τους.



Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Για παράδειγμα, ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως κύματα καύσωνα, ξηρασίες,
πλημμύρες, κυκλώνες και δασικές πυρκαγιές μπορεί να έχουν καταστροφικές
συνέπειες για τον ανθρώπινο πληθυσμό. Αν και ο όρος «κλιματικός πρόσφυγας»
δεν υπάρχει στο διεθνές δίκαιο, σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη, οικογένειες
και κοινότητες έχουν ήδη αρχίσει να βιώνουν τις συνέπειες της κλιματικής
αλλαγής, που τους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Είναι μια νέα
πραγματικότητα που προκαλεί ανησυχίες, είτε κάποιος θέλει να αποκαλέσει
αυτούς τους πληθυσμούς «κλιματικούς πρόσφυγες», είτε «ανθρώπους που
έχουν φύγει από τον τόπο τους, λόγω καταστροφών που προκλήθηκαν από την
κλιματική αλλαγή».



Τι γνωρίζετε για τους 
«κλιματικούς πρόσφυγες»;

Αναζητήστε πληροφορίες για να 
απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Τι είναι οι «κλιματικοί πρόσφυγες»;
• Σε ποιες περιοχές του πλανήτη 

υπάρχουν περισσότεροι «κλιματικοί 
πρόσφυγες»;

• Πώς μπορούν να προστατευτούν οι 
«κλιματικοί πρόσφυγες»;

Μάθε περισσότερα!
Βρείτε περαιτέρω πληροφορίες στον 
σύνδεσμο www.unhcr.org/climate-change-
and-disasters.html εστιάζοντας:
• Στις κλιματικές επιπτώσεις που 

συμβάλλουν στην αύξηση των 
«κλιματικών προσφύγων».

• Στην στήριξη που έχουν οι «κλιματικοί 
πρόσφυγες» από την Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες.

• Στις καταστροφές που δημιούργησαν τα 
κινήματα των «κλιματικών προσφύγων».

http://www.unhcr.org/climate-change-and-disasters.html


Αναζητήστε!

Αναζητήστε ένα άρθρο για τους 
«κλιματικούς πρόσφυγες». 
Συνοψίστε τις πληροφορίες που 
βρήκατε σε δύο στήλες με τις 
κύριες επιπτώσεις της προσφυγιάς 
τους: στη μία στήλη γράψτε τις 
κοινωνικές επιπτώσεις και στην 
άλλη στήλη τις οικονομικές 
επιπτώσεις.

Γράψτε και δημοσιεύστε!
Γράψτε συνοπτικά σε μία σελίδα Α4, 
τις απόψεις σας για το θέμα των 
«κλιματικών προσφύγων».

Αφού τελειώσετε και ελέγξετε το 
γραπτό σας, σας προτείνουμε να το 
δημοσιεύσετε στη σελίδα του «TAKE 
IT» στο Facebook. Στη συνέχεια, δείτε 
τα σχόλια και απαντήστε σε αυτά.

www.facebook.com/TAKEitClimateChange

http://www.facebook.com/TAKEitClimateChange


Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Τα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα παίζουν σημαντικό ρόλο στη
ρύθμιση του κλίματος. Αυτή τη στιγμή απορροφούν περίπου το ήμισυ
όλων των εκπομπών άνθρακα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα μας βοηθούν να
προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή και να μετριάσουμε τις
επιπτώσεις της. Αποτελούν βασικό μέρος της προσπάθειάς μας για
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής,



Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Ταυτόχρονα, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα φυσικά συστήματα. Οι
επιπτώσεις στα φυσικά συστήματα και η συνεχής απώλεια της
βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, μειώνουν
την ικανότητά τους στο να παρέχουν βασικές υπηρεσίες.



Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Προστατεύοντας τη φύση και αποκαθιστώντας τα οικοσυστήματα,
μειώνουμε την ευπάθεια και τις επιπτώσεις και αυξάνουμε την
ανθεκτικότητα. Η προστασία και η αποκατάσταση της φύσης είναι οι
κύριοι σύμμαχοί μας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγή.



Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη βιοποικιλότητα. Είναι μια από τις
αιτίες της απώλειας της βιοποικιλότητας. Ταυτόχρονα, η κλιματική
αλλαγή θα επιταχυνθεί περαιτέρω εάν η βιοποικιλότητα και τα
οικοσυστήματα δεν προστατευθούν αποτελεσματικά.



Τι γνωρίζετε για τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής στα 
φυσικά συστήματα;
Αναζητήστε πληροφορίες για να 
απαντήσετε στις ακόλουθες 
ερωτήσεις: 
• Ποιες είναι οι κύριες επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής στη φύση;
• Πώς συμβάλλει η προστασία της 

φύσης στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής;

Αναζητήστε!
Ελέγξτε τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στα φυσικά 
συστήματα στη Δανία, 
διαβάζοντας το ακόλουθο άρθρο: 
https://en.klimatilpasning.dk/secto
rs/nature/climate-change-impact-
on-nature/

Στη συνέχεια, σκεφτείτε τις 
επιπτώσεις που έχει η κλιματική 
αλλαγή στα φυσικά συστήματα της 
χώρας σας.

https://en.klimatilpasning.dk/sectors/nature/climate-change-impact-on-nature/


ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε 
μια λίστα με πηγές, που θα σας 
βοηθήσουν να αναπτύξετε 
περαιτέρω τις αξίες και τις 
στάσεις σας στην εκπαίδευση 
ενηλίκων για την κλιματική 
αλλαγή. https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4


Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να κάνουν έρευνα για 
την παγκόσμια κλιματική αλλαγή που παρατηρήθηκε τους 
τελευταίους δύο αιώνες και για τα κλιματικά σενάρια έως το 
2100
Εγκαταστήστε στο κινητό σας την εφαρμογή της NASA, «Earth 

Hero: Climate Change» και παρακολουθήστε το κλίμα, τις 
πρόσφατες αλλαγές του και τα προβλεπόμενα κλιματικά 
σενάρια



Μάθετε για τους «Κλιματικούς Πρόσφυγες», έναν οργανισμό 
που προασπίζεται τα δικαιώματα των ανθρώπων που 
εκτοπίζονται από την κλιματική αλλαγή



ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΗΓΕΣ
Εδώ μπορείτε να βρείτε μια 
λίστα σχετικών διαδικτυακών 
πόρων, οργανωμένων βάσει 
των θεμάτων της ενότητας.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I


Κλιματική 
αλλαγή

https://climate.nasa.gov/
Ενημερωμένες 
επιστημονικές 
πληροφορίες 
σχετικά με τα 
«ζωτικά 
σημάδια» της 
Γης

https://climate.nasa.gov/


Κλιματική 
αλλαγή

www.un.org/en/sections/issu
es-depth/climate-change/

Ιστότοπος των 
Ηνωμένων 
Εθνών για την 
κλιματική 
αλλαγή

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/


Κλιματική 
αλλαγή

www.nrdc.org/stories/global-
climate-change-what-you-
need-know

Ιστοσελίδα του 
«NRDC» για την 
παγκόσμια 
κλιματική 
αλλαγή

http://www.nrdc.org/stories/global-climate-change-what-you-need-know


Επιπτώσεις 
της 

κλιματικής 
αλλαγής

https://warmheartworldwide.or
g/climate-
change/?gclid=Cj0KCQiA4feBBhC
9ARIsABp_nbXDTfsOtKmDyyAar
Fn5M6ujEqTclw59eGiHBwbZcqj6
vpzZsVbMiu4aAhRjEALw_wcB

Πύλη για την 
κλιματική 
αλλαγή και τις 
επιπτώσεις της 
στα φυσικά και 
ανθρώπινα 
συστήματα

https://warmheartworldwide.org/climate-change/?gclid=Cj0KCQiA4feBBhC9ARIsABp_nbXDTfsOtKmDyyAarFn5M6ujEqTclw59eGiHBwbZcqj6vpzZsVbMiu4aAhRjEALw_wcB


Κλιματικοί 
Πρόσφυγες 

www.climate-refugees.org/

Ιστοσελίδα ενός 
οργανισμού που 
προασπίζεται τα 
δικαιώματα των 
ανθρώπων που 
εκτοπίζονται 
από την 
κλιματική 
αλλαγή

http://www.climate-refugees.org/


2019-1-BE01-KA204-050400

«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παρουσίαση αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί
θεώρηση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.»
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