
Πρόγραμμα TAKE IT CPD : ενότητα 6
Επίτευξη αλλαγής συμπεριφοράς

Δημιουργήθηκε από: Mindshift



Στόχος
Αυτή η ενότητα στοχεύει στον καθορισμό των τρόπων για την επίτευξη των
αλλαγών συμπεριφοράς ξεκινώντας με μια ανάλυση της αντίληψης των
ανθρώπων για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (CC), στη συνέχεια
ορίζοντας τους κύριους παράγοντες ενεργοποίησης που μπορούν να
εμπνεύσουν και να επιτρέψουν προσαρμοστική συμπεριφορά στην κλιματική
αλλαγή και, τέλος, τονίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης για την κλιματική
αλλαγή για την προώθηση της αλλαγής συμπεριφοράς.



Γνώση 1
Επίδειξη γνώσης της 
αντίληψης της 
προσαρμογής στη CC.

Γνώση 2
Επίδειξη γνώση των 
ερεθισμάτων 
συμπεριφοράς.

Γνώση 3
Επίδειξη γνώσης των 3 
βασικών παραγόντων 
αλλαγής συμπεριφοράς: 
1. εκπαίδευση για την 
Κλιματική Αλλαγή (CC) και 
προσαρμογή σε αυτή
2. κίνητρο για αλλαγή
3. εμπόδια στην αλλαγή



Δεξιότητα 1
Προσδιορισμός της 
αντίληψης του κοινού για 
την προσαρμογή στη CC 
και τη νοοτροπίας 
απέναντί της. 

Δεξιότητα 2
Επεξήγηση των τριών 
παραγόντων που μπορούν να 
εμπνεύσουν και να 
επιτρέψουν την 
προσαρμοστική συμπεριφορά 
στην κλιματική αλλαγή: 
1. συναισθηματικές εκκλήσεις
2. κοινωνικά κίνητρα και 
κανόνες
3. αρχιτεκτονική της επιλογής.

Δεξιότητες 3 και 4
Περιγραφή της σημασίας της 
εκπαίδευσης σχετικά με τη CC 
για την προώθηση της 
αλλαγής συμπεριφοράς.

Επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο το κίνητρο μπορεί να 
διαμορφώσει την αντίληψη 
και την κρίση, ενώ τα 
ψυχολογικά εμπόδια «Δράκοι 
της αδράνειας» περιορίζουν 
την προσαρμογή στη CC.



Αρμοδιότητες & 
Αυτονομίες 1

Εφαρμόστε την Κλίμακα Νέου 
Οικολογικού Μοντέλου (NEP) 
για να μετρήσετε την 
υποστήριξη μιας «προ-
οικολογικής» κοσμοθεωρίας 
και τη θεωρία των Αξιών –
Πεποιθήσεων - Κανόνων 
(VBN) για να εξετάσετε τις 
δημόσιες αντιλήψεις για τη 
CC.

Αρμοδιότητες & 
Αυτονομίες 2
Αναλύστε τα ερεθίσματα 
συμπεριφοράς και 
εφαρμόστε τα σε μια 
πραγματική κατάσταση 
επισημαίνοντας 
συγκεκριμένα 
παραδείγματα και 
σχεδιάζοντας πιθανά 
μοντέλα.

Αρμοδιότητες & Αυτονομίες 3

Δημιουργήστε ένα σχέδιο 
που ενθαρρύνει την 
αλλαγή συμπεριφοράς με 
βάση τους 3 βασικούς 
παράγοντες που το 
χαρακτηρίζουν.



ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Εδώ μπορείτε να βρείτε μια σύνοψη 
που παρουσιάζει τις βασικές 
πραγματικές και εννοιολογικές 
πληροφορίες σχετικά με τα θέματα 
αυτής της ενότητας, για να σας 
παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (CCA)
Διαδικασία που περιλαμβάνει πρακτικές ενέργειες για τη διαχείριση και την πρόληψη των
κινδύνων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ως παγκόσμια απόκριση, η διαδικασία
προσαρμογής περιλαμβάνει: 1) ενέργειες για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων∙ 2)
βαθμιαίες και/ή σημαντικές μεταμορφώσεις στα οικοσυστήματα ως απόκριση στις συνέπειες
της κλιματικής αλλαγής.

Με στόχο την προώθηση της ανθεκτικότητας, όπως την ικανότητα να είμαστε καλύτερα
προετοιμασμένοι, να προβλέψουμε και να ανταποκρινόμαστε στις αντιξοότητες, η CCA
αποτελεί επίσης μια κοινή ευθύνη μεταξύ των κυβερνήσεων σε διαφορετικά επίπεδα,
οργανισμών, κοινοτήτων και ατόμων.



Ερεθίσματα συμπεριφοράς
Ένα ερέθισμα μπορεί να είναι μια ενέργεια, ένα γεγονός, μια σκέψη ή μια
συγκεκριμένη κατάσταση που οδηγεί σε μια αλλαγή συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο του
κλίματος, η αλλαγή συμπεριφοράς αναφέρεται σε ενέργειες στις οποίες προβαίνουν
τα άτομα για να προσαρμοστούν σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.

Υπάρχουν τρία ερεθίσματα συμπεριφοράς που μπορούν να προκαλέσουν την
αλλαγή στάσης για την επίλυση της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης: οι
συναισθηματικές εκκλήσεις (εσωτερικό ερέθισμα)∙ τα κοινωνικά κίνητρα και
κανόνες (εξωτερικό ερέθισμα)∙ και η αρχιτεκτονική της επιλογής.



Εκπαίδευση και κλιματική αλλαγή
Ως κεντρικό μέρος στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η εκπαίδευση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο
στην προώθηση του γραμματισμού σχετικά με το κλίμα, ενώ επιτρέπει στα άτομα να αλλάξουν και να
προσαρμόσουν τις συμπεριφορές και τη νοοτροπία τους απέναντι στο περιβάλλον.

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η εκπαίδευση στην κλιματική
αλλαγή και η εκπαίδευση προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή προωθούν την εκπαίδευση στην πρώιμη
ηλικία για την κλιματική αλλαγή και τις συνεχείς δραστηριότητες δια βίου μάθησης (αύξηση της
ευαισθητοποίησης και κατάρτιση) για να δεσμευτούν τα άτομα να αυξήσουν τις ικανότητές τους στην
προσαρμογή και στη μείωση, καθώς και να υιοθετήσουν πιο βιώσιμους τρόπους ζωής.



Κίνητρο για αλλαγή
Παράλληλα με την εκπαίδευση, υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί κινήτρων για την
αξιοποίηση της ατομικής προσαρμοστικής συμπεριφοράς στην κλιματική αλλαγή:

Οι συναισθηματικές εκκλήσεις, ως εγγενές κίνητρο, αναφέρονται σε ενέργειες που
πραγματοποιούνται για να οδηγήσουν στην αλλαγή που βασίζεται σε ατομικές
αξίες, συναισθήματα ή σκέψεις. Το ντοκιμαντέρ «A life on our planet», του Sir David
Attenborough, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα της χρήσης συναισθηματικών
εκκλήσεων για την πρόκληση αλλαγής συμπεριφοράς σχετικά με το περιβάλλον.



Κίνητρο για αλλαγή
Τα κοινωνικά κίνητρα και οι κανόνες, ως εξωτερικά κίνητρα, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο που
συμπεριφερόμαστε. Η δράση «School strike for climate», γνωστή και ως «Fridays for Future», αποτελεί
ένα παράδειγμα κοινωνικής πίεσης για την υποκίνηση της αλλαγής σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η αρχιτεκτονική της επιλογής περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε, με βάση τον τρόπο με τον
οποίο παρουσιάζεται ή σχεδιάζεται ένα συγκεκριμένο αγαθό ή υπηρεσία. Μια μελέτη από το London
School of Economics κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πιάτα για χορτοφάγους που αναμειγνύονται σε
κανονικά μενού και δεν παρουσιάζονται σε καθορισμένο τμήμα, αύξησαν την επιλογή παραγγελίας πιο
υγιεινών γευμάτων που έχουν χαμηλότερο αντίκτυπο σε άνθρακα.



Εμπόδια στην αλλαγή
Τα εμπόδια μπορεί να είναι φυσικά, οικονομικά ή ψυχολογικά:

▪ ατομικά εμπόδια (π.χ. έλλειψη ενδιαφέροντος),

▪ εμπόδια ευθύνης (π.χ. η δράση μου δεν θα κάνει τη διαφορά),

▪ πρακτικά εμπόδια (π.χ. μη διαθέσιμη υποδομή),

▪ το παράδοξο της επιλογής (π.χ. οι υπερβολικές επιλογές δημιουργούν 

σύγχυση),

▪ και, μια μακρά λίστα δικαιολογιών.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ
Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα σύνολο 
από κάρτες εργασιών, ειδικά 
σχεδιασμένες για να παρέχουν 
παραδείγματα του πραγματικού 
κόσμου και να παρέχουν τις 
πρακτικές πληροφορίες για να 
αναπτύξετε τις δεξιότητές σας.

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



Να συμφωνήσετε ή να μην συμφωνήσετε;
Οι ΗΠΑ μόλις αποχώρησαν επίσημα από τη Συμφωνία του 
Παρισιού
Οι ΗΠΑ — η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στον κόσμο — αποχώρησαν επισήμως από τη 
συμφωνία του ΟΗΕ του 2015 για την κλιματική αλλαγή στις 4 
Νοεμβρίου 2020. (…) Η αμερικανική απόσυρση δεν έχει βλάψει 
μόνο την κλιματική δράση στις ίδιες τις ΗΠΑ, αλλά και τη 
συμφωνία στο σύνολό της. 



Να συμφωνήσετε ή να μην συμφωνήσετε;
Οι ΗΠΑ μόλις αποχώρησαν επίσημα από τη Συμφωνία του Παρισιού
Λέει η Kizzier. Προσθέτει επίσης ότι συνέβαλε στη μείωση της φιλοδοξίας 
μεταξύ ορισμένων υπογραφόντων στο Παρίσι, με πολλές χώρες να 
αποτυγχάνουν να κλιμακώσουν τους στόχους τους για τις εκπομπές, όπως 
έπρεπε φέτος.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στον σύνδεσμο: time.com/5907210/us-leaves-
paris-agreement-2020-election/

https://time.com/5907210/us-leaves-paris-agreement-2020-election/


Να συμφωνήσετε ή να μην συμφωνήσετε;
Για να προσδιορίσετε την αντίληψη του κοινού για την
προσαρμογή στη CC και τη νοοτροπία απέναντί της, θα
αναλάβετε μια ανάλυση ζητήματος μέσω μιας διαδικασίας τριών
βημάτων που θα ολοκληρωθεί με μια σύντομη συγγραφική
δραστηριότητα. Το θέμα που διακυβεύεται εδώ είναι η
Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Καταγράψτε
τις απαντήσεις και τις σημειώσεις σας σε κάθε ένα από τα
βήματα!



Συλλογή

Αναζητήστε πληροφορίες για να 
απαντήσετε στις ακόλουθες 
ερωτήσεις: 
• Τι είναι η Συμφωνία του 

Παρισιού;
• Γιατί είναι τόσο σημαντική;
• Πόσες χώρες συμμετέχουν;
• Ποιο είναι το κόστος της 

Συμφωνίας του Παρισιού;

Αναθεώρηση

Αναλύστε το άρθρο «Οι ΗΠΑ μόλις αποχώρησαν 
επίσημα από τη συμφωνία του Παρισιού. Μπορεί 
να ηγηθούν εκ νέου στον αγώνα για την κλιματική 
αλλαγή;» εστιάζοντας:
• Στον αντίκτυπο της αποχώρησης των ΗΠΑ.
• Στην ανταπόκριση του κοινού σε αυτή την 

απόφαση.
• Στον αντίκτυπο της παρούσας απόφασης στα 

στοιχεία μείωσης / προσαρμογής και 
χρηματοδότησης της συμφωνίας.



Εύρεση γεγονότων

Αναζητήστε δύο αντικρουόμενα άρθρα 
σχετικά με τη Συμφωνία του Παρισιού 
για την κλιματική αλλαγή: ένα που να 
εξηγεί τα οφέλη και τον επείγοντα 
χαρακτήρα αυτής της συμφωνίας και ένα 
άλλο που να περιγράφει τις απόψεις 
εναντίον της. 

Συνοψίστε τις πληροφορίες που 
ελήφθησαν και από τα δύο άρθρα σε 
έναν «πίνακα πλεονεκτημάτων και 
μειονεκτημάτων».

Γράψτε και 
κοινοποιήστε

Ετοιμάστε ένα σύντομο άρθρο 
που θα δηλώνει τη θέση σας 
σχετικά με τη Συμφωνία του 
Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή. 

Αφού ολοκληρώσετε το άρθρο 
σας, αναζητήστε ένα διαδικτυακό 
φόρουμ/ιστολόγιο/σελίδα 
σχετικά με θέματα κλιματικής 
αλλαγής, δημοσιεύστε το και 
παρακολουθήστε τα σχόλια.



Μια κινητήρια δύναμη για αλλαγή
Περουβιανές αδερφές δημιουργούν λιμνοθάλασσες στις Άνδεις
Η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε ολοένα και πιο ξηρές 
συνθήκες για τις κοινότητες στις Περουβιανές Άνδεις. Οι 
αδελφές Quechua Magdalena και Marcela Machaca
δημιούργησαν λιμνοθάλασσες ψηλά στα βουνά για να 
συλλέγουν και να «καλλιεργούν» το νερό της βροχής, με τον ίδιο 
τρόπο που έκαναν οι πρόγονοί τους. Πηγή: 
atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/

https://atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/


Μια κινητήρια δύναμη για αλλαγή
Προκειμένου να εξηγήσετε πώς οι συναισθηματικές εκκλήσεις,
τα κοινωνικά κίνητρα και οι κανόνες και η αρχιτεκτονική της
επιλογής βοηθούν στην αλλαγή συμπεριφοράς, θα σας ζητηθεί
να αναλύσετε μια μελέτη περίπτωσης. Το επιλεγμένο έργο
προέρχεται από τον Asociacón Bartolomé Aripaylla (ABA) στο
Περού, που ανταποκρίνεται στην κλιματική αλλαγή
αποκαθιστώντας αρχαίες πρακτικές για τη διατήρηση του νερού.



Μια κινητήρια δύναμη για αλλαγή
Για να κατανοήσετε περισσότερα σχετικά με τις επιπτώσεις του έργου ABA, διαβάστε τις
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:
• Atlas of the future (https://atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/)• Euroclima+ (https://euroclimaplus.org/en/component/content/article?id=704:ayacucho-women-preserve-

water-to-confront-climate-change)• BrightVibes (https://brightvibes.com/1919/en/peruvian-sisters-build-artificial-lagoons-high-in-the-andes)• Asociación Bartolomé Aripaylla
(https://www.facebook.com/ayacucho.aba/?__cft__[0]=AZVXCPYf3uV1QP1Q4EdH68nMWlx6M8pA5gGMPy
QemhgmO8Vm3JVlbbPSTqs--bE2cYagWFJr4q6u45tEaINrUxIXtPEuwOR6m1qq9zwJjGO_uurvnP-HxtykppSov-
T41g7IuW8FPiADxThX4rZis7JZ&__tn__=-UC%2CP-R)

Δείτε τις λιμνοθάλασσες στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=D79rlEp1I4Q

https://atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/
https://euroclimaplus.org/en/component/content/article?id=704:ayacucho-women-preserve-water-to-confront-climate-change
https://brightvibes.com/1919/en/peruvian-sisters-build-artificial-lagoons-high-in-the-andes
https://www.facebook.com/ayacucho.aba/?__cft__%5b0%5d=AZVXCPYf3uV1QP1Q4EdH68nMWlx6M8pA5gGMPyQemhgmO8Vm3JVlbbPSTqs--bE2cYagWFJr4q6u45tEaINrUxIXtPEuwOR6m1qq9zwJjGO_uurvnP-HxtykppSov-T41g7IuW8FPiADxThX4rZis7JZ&__tn__=-UC,P-R
https://www.youtube.com/watch?v=D79rlEp1I4Q


Επεξήγηση και 
αναστοχασμός

Πώς το έργο ABA απευθύνεται στα 
συναισθήματά σας ως ερέθισμα για 
να αλλάξετε τη συμπεριφορά σας 
σύμφωνα με την κλιματική αλλαγή; 
Περιγράψτε 2/3 πτυχές για να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Νοητική σημείωση
Πότε ήταν η τελευταία φορά που 
σκεφτήκατε πώς ο τρόπος ζωής σας 
επηρεάζει τον πλανήτη μας;

Επεξήγηση και αξιολόγηση

Παραθέστε 2/3 παραδείγματα για τους 
λόγους που το έργο ABA μπορεί να 
θεωρηθεί μια παρέμβαση που παρέχει 
κοινωνικά κίνητρα για την παρότρυνση 
βιώσιμων συμπεριφορών.

Η λίστα της βιώσιμης συμπεριφοράς μου
Σε έναν πίνακα, απαριθμήστε 5 από τις 
βιώσιμες συμπεριφορές σας και κατατάξτε 
τις, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα Likert, 
σύμφωνα με τη συχνότητα και τη σημασία. 



Επεξήγηση και ένωση

Περιγράψτε τις κύριες πτυχές του έργου 
ABA που αντικατοπτρίζουν πώς η αλλαγή 
της αρχιτεκτονικής της επιλογής για τη 
λήψη αποφάσεων μπορεί να έχει θετικό 
αντίκτυπο στη διατήρηση του νερού. 

Χαρτογράφηση της βιώσιμης 
συμπεριφοράς μου
Σε έναν πίνακα, αντιστοιχίστε τις 
βιώσιμες συμπεριφορές σας με ένα 
περιβαλλοντικό ζήτημα, π.χ. χρήση 
ενέργειας∙ διαχείριση των αποβλήτων∙ 
κ.λπ. 

Αλλαγή Μανιφέστου

Γράψτε ένα μικρό μανιφέστο για 
να δεσμευτείτε σε αλλαγές που 
θα σας οδηγήσουν να 
υιοθετήσετε σταδιακά έναν πιο 
βιώσιμο τρόπο ζωής: 
συμπεριλάβετε τρεις δηλώσεις 
και τους τομείς που πρέπει να 
βελτιώσετε∙ γράψτε τις δηλώσεις 
σας ως στόχους σύμφωνα με τους 
οποίους μπορείτε εύκολα να 
δημιουργήσετε ένα σχέδιο 
δράσης.



Η εκπαίδευση είναι βιώσιμη
Προκειμένου να σκιαγραφήσετε τη σημασία της εκπαίδευσης στη CC
για την προώθηση της αλλαγής συμπεριφοράς, θα αναπτύξετε μια
άσκηση για τη χαρτογράφηση των υπαρχόντων πηγών που θα σας
βοηθήσει ως εκπαιδευτικός οδηγός να επαναπροσανατολίσετε τα
εκπαιδευτικά προγράμματα και τις πρακτικές για την αντιμετώπιση
των κλιματικών και των περιβαλλοντικών ζητημάτων.



Η εκπαίδευση είναι βιώσιμη
Η κλιματική αλλαγή και η βιωσιμότητα συνδέονται στενά. Η
εκπαίδευση αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη ενός βιώσιμου
μέλλοντος. Αλλά όχι μόνο για να μας διδάξει για τη βιωσιμότητα και
την κλιματική αλλαγή. Ως κλάδος, η εκπαίδευση είναι η ίδια πηγή
και έμπνευση για πρακτικές βιωσιμότητας.



Η εκπαίδευση είναι βιώσιμη
Θα πρέπει να ολοκληρώσετε μια ερευνητική μεθοδολογία τριών
βημάτων, ως πρώτο βήμα για να συντάξετε τον «Χάρτη σας για
την αλλαγή», ένα στρατηγικό σχέδιο για τον
επαναπροσανατολισμό των εκπαιδευτικών πρακτικών και
μεθοδολογιών σας, ώστε να έχουν πάντα ως γνώμονα τη
βιωσιμότητα και να προάγουν την υιοθέτηση βιώσιμων τρόπων
ζωής.



Έρευνα και λίστα

Μια ισχυρή εννοιολογική βάση είναι 
σημαντική σε οποιαδήποτε διαδικασία 
γνώσης:
• Διεξάγετε έρευνα για την εκπαίδευση 

– κλιματική αλλαγή – βιωσιμότητα. 
• Δημιουργήστε τη βάση δεδομένων σας 

για την αλλαγή του κλίματος, 
συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, 
όπως «κλιματική αλλαγή»∙ 
«προσαρμογή»∙ «μείωση». 

• Μεγαλώστε τη λίστα σας καθώς 
προχωράτε στην έρευνά σας.

Αποτίμηση

Μετά την αρχική φάση της έρευνας, 
διεξάγετε μια συνολική επισκόπηση των 
υφιστάμενων εθνικών προτεραιοτήτων και 
σχεδίων σχετικά με: 
• Την κλιματική αλλαγή και τους συναφείς 

περιβαλλοντικούς / οικονομικούς 
τομείς.

• Εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με 
την κλιματική αλλαγή και/ή 
περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά σχέδια.

• Εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη.



Σύγκριση

Ευθυγραμμίστε τις εθνικές πολιτικές 
σχετικά με την κλιματική αλλαγή και 
τα προγράμματα μαθημάτων ή τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που 
εφαρμόζετε.

Διασταυρώστε αυτές τις 
πληροφορίες με τα θέματα που 
σχετίζονται με την Εκπαίδευση για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Χάρτης για την 
αλλαγή

Δημιουργήστε το σχέδιο δράσης 
σας, συμπεριλαμβάνοντας:
1. Τι; Θέματα προς κάλυψη 

(διεπιστημονικότητα)
2. Γιατί; Λόγοι για αλλαγή και 

δράση
3. Ποιος; Οι εκπαιδευόμενοί 

σας και το περιβάλλον τους
4. Πως; Πηγές και μεθοδολογίες



Όρεξη για αλλαγή
Η σπατάλη τροφίμων και ο αντίκτυπός της στην κλιματική αλλαγή
Οι ειδικοί συμφωνούν λίγο-πολύ ότι, παράγοντας περισσότερα τρόφιμα από 
όσα χρειάζεται, ο κόσμος χρησιμοποιεί περισσότερες πηγές από ό,τι 
χρειάζεται –πολλές από αυτές με επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή–. Αυτό 
μπορεί να σημαίνει περιττές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για τα πάντα, 
από τα λιπάσματα μέχρι την κατασκευή συσκευασιών, την ψύξη μέχρι το 
μαγείρεμα και την απόρριψη των περισσευμάτων. 



Όρεξη για αλλαγή
Η σπατάλη τροφίμων και ο αντίκτυπός της στην κλιματική αλλαγή
Επιπλέον, ασκείται πρόσθετη πίεση στις πηγές που έχουν ήδη καταπονηθεί, 
όπως το νερό και η γη, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οριακές συνθήκες 
για τη γεωργική παραγωγή ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στον σύνδεσμο:
https://www.wwf.org.uk/what-can-i-do/10-tips-help-you-eat-more-
sustainably

https://www.wwf.org.uk/what-can-i-do/10-tips-help-you-eat-more-sustainably


Όρεξη για αλλαγή
Έχετε σκεφτεί ποτέ τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
διατροφής σας; Για να εξηγήσετε πώς το κίνητρο μπορεί να
διαμορφώσει την αντίληψη και την κρίση ενώ τα ψυχολογικά
εμπόδια περιορίζουν την προσαρμογή στη CC, θα εξετάσετε τον
διατροφικό σας αντίκτυπο στον πλανήτη και, στη συνέχεια, θα
δεσμευτείτε σε μια συγκεκριμένη ενέργεια για να εξαλείψετε μια
κακή συνήθεια και να δημιουργήσετε μια νέα.



Εξέταση

Διαβάστε το προτεινόμενο άρθρο, 
σκεφτείτε και τηρήστε σημειώσεις για τις 
διατροφικές σας συνήθειες και κατόπιν:
• Ορίστε μια ενέργεια για να αλλάξετε 

μια συνήθεια που μπορεί να βοηθήσει 
στη μείωση του αντίκτυπου της 
διατροφής σας στο περιβάλλον (π.χ. 
να μαγειρεύετε ένα γεύμα την 
εβδομάδα (ή τον μήνα!) που 
αποτελείται εξ ολοκλήρου από τοπικά 
υλικά).

Μάθηση

Διαβάστε για τις έξι βασικές στρατηγικές 
για τη δημιουργία μιας συνήθειας:

1. Διασφαλίστε ένα σταθερό 
υποστηρικτικό περιβάλλον.

2. Καταστήστε το εύκολο.
3. Εξασκηθείτε και επαναλάβετε.
4. Αξιοποιήστε το πλαίσιο.
5. Αναπτύξτε παρακινήσεις και 

ανταμοιβές.
6. Δημιουργήστε ουσιαστικά 

κίνητρα.



Δράση

Η δημιουργία μιας συνήθειας απαιτεί 
συνέπεια και εστίαση. Αφού ορίσετε τη 
δράση σας:
• Δημιουργήστε ένα ρεαλιστικό σχέδιο, 

συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
και του τόπου δράσης.

• Αξιολογήστε την πρόοδό σας για να 
ελέγξετε το επίπεδο δέσμευσής σας.

• Χρησιμοποιήστε τουλάχιστον μία από 
τις στρατηγικές για τη δημιουργία 
μιας συνήθειας.

Επαναχρησιμοποίη
ση

Η μέθοδος βήμα-βήμα αποτελεί το 
κλειδί για την αλλαγή της 
συμπεριφοράς. Μην υπερφορτώνετε 
τον εαυτό σας με νέους στόχους. 
Καθορίστε τουλάχιστον μία σημαντική 
πρόκληση για να εργαστείτε κατά τη 
διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους. 
Επαναλάβετε αυτό το μοντέλο για να 
προσδιορίσετε άλλες συνήθειές σας 
που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον 
πλανήτη.



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Εδώ μπορείτε να βρείτε μια λίστα 
ελέγχου με σημεία που θα σας 
βοηθήσουν να αναπτύξετε 
περαιτέρω τις αξίες και τις 
συμπεριφορές για την παροχή 
εκπαίδευσης ενηλίκων στον 
πραγματικό κόσμο σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή. https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



❑Η κλιματική αλλαγή απαιτεί την αλλαγή της ατομικής 
συμπεριφοράς, δημιουργήστε μια λίστα με τις προσωπικές 
σας επιπτώσεις στον πλανήτη και να είστε υπόλογοι για τις 
πράξεις / την αδράνειά σας.

❑Γίνετε πηγή έμπνευσης και χρησιμοποιήστε τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης για τη διεξαγωγή εκστρατειών για 
την κλιματική αλλαγή. Μεταδώστε όλα τα επιτεύγματά σας 
για να μειώσετε τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.



❑ Η εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή απαιτεί 
διεπιστημονικότητα. Συνεργαστείτε με άλλους 
εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση τοπικών έργων σχετικά με 
την κλιματική αλλαγή.

❑ Εγγραφείτε σε εθνικές ή διεθνείς εκστρατείες δράσης για το 
κλίμα, όπως το «Earth days» ή το «European Climate Pact» 
και δεσμευτείτε να γίνετε πρεσβευτής του Συμφώνου για την 
κλιματική αλλαγή!



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Εδώ μπορείτε να βρείτε μια 
λίστα σχετικών διαδικτυακών 
πηγών, οργανωμένων με βάση 
τα θέματα της ενότητας.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



https://www.youtube.com/w
atch?v=64R2MYUt394
(official trailer)

David Attenborough: 
Το ντοκιμαντέρ «A 
Life on Our Planet» 
για τις καταστροφικές 
αλλαγές στον 
πλανήτη μας

Κλιματική 
Αλλαγή

η ταινία πραγματεύεται μερικές  από τ ις  μεγαλύτερες  
προκλήσε ις  που αντ ιμετω πίζε ι η ζω ή στον πλανήτη μας , 
παρέχοντας  ένα στ ιγμιότυπο της  παγκόσμιας  απώ λε ιας  της  
φ ύσης  σε  μια μόνο ζω ή

https://www.youtube.com/watch?v=64R2MYUt394


www.unesdoc.unesco.org/ark:
/48223/pf0000219752

Εξαήμερο 
διαδικτυακό 
πρόγραμμα 
μαθημάτων 
σχετικά με την 
κλιματική 
αλλαγή για 
εκπαιδευτικούς

Εκπαίδευση για 
την Κλιματική 

Αλλαγή



www.un.org/sustainabledevel
opment/wp-
content/uploads/2018/10/Laz
yPersonGuide.pdf

Ο οδηγός του 
οκνηρού 
ατόμου για να 
σώσει τον 
κόσμο

Ανάληψη 
δράσης
για την 

Κλιματική 
Αλλαγή



www.cooldavis.org/wp-
content/uploads/Guide-on-
behaviour-change.pdf

Αλλαγή 
συμπεριφοράς

Οδηγός για τον 
σχεδιασμό 
προγραμμάτων 
συμπεριφοράς 
σχετικά με την 
κλιματική 
αλλαγή



www.who.int/about/communi
cations/actionable/behaviour-
change

Κορυφαίες 
συμβουλές για 
να σχεδιάσετε 
μια εκστρατεία 
για την αλλαγή 
συμπεριφοράς!

Εκστρατείες για 
την αλλαγή 

συμπεριφοράς



«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.»
2019-1-BE01-KA204-050400
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