
Πρόγραμμα TAKE IT CPD : ενότητα 8
Ανάπτυξη και εξάσκηση σχετικών δεξιοτήτων 
δράσης Δημιουργήθηκε από: Evolve Global Solutions, UK



Στόχος
Η σκιαγράφηση των πιο σχετικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν στα άτομα να 
αναλάβουν δράση για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (CC), να γίνουν 
άτομα με γνώσεις για το κλίμα και ένα σημείο αναφοράς για την κοινότητα.



Γνώση

Επίδειξη γνώσης των πιο 
σχετικών δεξιοτήτων για 
την ανάληψη δράσης με 
σκοπό την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή 
(CC).

Δεξιότητες

Επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο μπορείτε να είστε 
«πολίτης του πλανήτη» 
(άτομο με γνώσεις για το 
κλίμα) και να αποτελείτε 
«σημείο αναφοράς» για να 
ενισχύσετε τα άτομα και την 
κοινότητα

Περιγραφή των βασικών 
στοιχείων μιας Κυκλικής 
Οικονομίας

Αρμοδιότητες & Αυτονομίες

Σχεδιασμός στρατηγικών 
για την καθοδήγηση μιας 
σειράς πρωτοβουλιών που 
παρέχουν τη δυνατότητα 
στα άτομα να αναλάβουν 
δράση για την CC και την 
προσαρμογή σε αυτή



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 (CC)

Πώς να μειώσετε τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή και πώς να 
επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες που προκύπτουν· η προληπτική προσαρμογή 
αναφέρεται στη δράση που λαμβάνεται πριν γίνουν ορατές οι επιπτώσεις· και η 
αντιδραστική προσαρμογή εφαρμόζεται μετά την παρατήρηση των αρχικών 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.



Περιβαλλοντικά υπεύθυνα 
άτομα
Τα περιβαλλοντικά υπεύθυνα άτομα πρέπει να έχουν τη γνώση, την 
αυτοπεποίθηση και το κίνητρο ώστε να είναι σε θέση να μειώσουν τον τρέχοντα 
αντίκτυπό τους (μείωση) και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που μπορεί να 
φέρει το μέλλον (προσαρμογή).



Κυκλική Οικονομία
Ένα μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, το οποίο περιλαμβάνει την κοινή χρήση, 
τη μίσθωση, την επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή, την επιδιόρθωση και την 
ανακύκλωση των υπαρχόντων υλικών και προϊόντων όσο το δυνατόν περισσότερο, 
παρατείνοντας τον κύκλο ζωής τους.



Πολίτης του Πλανήτη (Planet-eer)
Το να είναι κάποιος «πολίτης του πλανήτη» σημαίνει να έχει γνώσεις για το κλίμα 
και να κατανοεί την επιρροή μας σε αυτό και την επίδρασή του σε εμάς και την 
κοινωνία – και μέσω δράσης να βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος και να 
επηρεάζει τους άλλους προκειμένου να μειώσουν την κλιματική αλλαγή.



Ατομική ενίσχυση
Η ατομική ενίσχυση περιλαμβάνει τρία στοιχεία, την πεποίθηση ότι κάποιος έχει 
την ικανότητα να επηρεάσει ένα δεδομένο πλαίσιο (ενδοπροσωπικό στοιχείο), την 
κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος σε αυτό το πλαίσιο (στοιχείο 
αλληλεπίδρασης) και τη συμμετοχή σε συμπεριφορές για την άσκηση ελέγχου εντός 
του πλαισίου (συμπεριφορικό στοιχείο).



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα σύνολο 
από αυτονόητες κάρτες εργασιών, 
ειδικά σχεδιασμένες για να 
παρέχουν παραδείγματα 
πραγματικού κόσμου και να 
παρέχουν τις πρακτικές πληροφορίες 
για να αναπτύξετε τις δεξιότητές 
σας. https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



Εμπνευσμένη δράση - Γίνετε πολίτης του πλανήτη!

Στο πλαίσιο των ημερήσιων διατάξεων των Στόχων για την Κλιματική Αλλαγή 
και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων αναγνωρίζουν τον 
σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην αύξηση του γραμματισμού
για το κλίμα των ατόμων, τα οποία μπορούν να γίνουν οι οδηγοί της αλλαγής 
και τα πρότυπα στον παγκόσμιο αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή. 
Συνεπώς, οι πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων καλούνται να δοκιμαστούν στον 
σχεδιασμό νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την αύξηση της 
συμμετοχής και την ενίσχυση των ατόμων και των τοπικών τους κοινοτήτων.



Εμπνευσμένη δράση - Γίνετε πολίτης του πλανήτη!
Ένα παράδειγμα στον πραγματικό κόσμο
Για να αυξηθεί η συμμετοχή και η ενίσχυση των φοιτητών, του προσωπικού και της 
τοπικής τους κοινότητας, ένα κολέγιο μεσαίου μεγέθους ΕΕΚ στο Λονδίνο ανέπτυξε 
μια στρατηγική σε ολόκληρο τον οργανισμό προκειμένου να εμπνεύσει την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Μέρος της στρατηγικής ήταν η εφαρμογή ενός 
πενταετούς Σχεδίου Μείωσης του Άνθρακα, το οποίο μείωσε τις εκπομπές κατά 33% 
εντός 4 ετών. Επιλέχθηκε από την Έκδοση για την Εκπαίδευση των Times για την 
«εξαιρετική πρακτική στη βιωσιμότητα».



Εμπνευσμένη δράση - Γίνετε πολίτης του πλανήτη!
Ένα παράδειγμα στον πραγματικό κόσμο

Μερικές από τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχε το κολέγιο ήταν: η καθιέρωση 
μιας «ημέρας οικολογικού ταξιδιού» που ενθάρρυνε το προσωπικό και τους μαθητές 
να πηγαίνουν με το ποδήλατο στην εργασία τους· η δημιουργία φόρουμ φιλικών προς 
το κλίμα και η λειτουργία μηνιαίων ιστολογίων· η διεξαγωγή μιας εισαγωγικής έκθεσης 
που ανέθεσε σε όλους τους τομείς του προγράμματος μαθημάτων να παρουσιάσουν 
ένα έργο – αυτό περιελάμβανε τους φοιτητές κατασκευών που σχεδίασαν ένα σπίτι 
φιλικό προς το περιβάλλον, τους φοιτητές κομμωτικής που παρουσίαζαν φιλικά προς 
το περιβάλλον προϊόντα μέσω μιας επίδειξης μόδας, τους φοιτητές με μαθησιακές 
δυσκολίες που κατασκεύασαν και πώλησαν ανακυκλωμένα προϊόντα.



Τι συμβαίνει;
1) Εξερευνήστε σε ποιες δράσεις προβαίνει 

ήδη ο οργανισμός σας όσον αφορά στην 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 
Δημιουργήστε μια λίστα και εντοπίστε 2 
ακόμη πράγματα που θα μπορούσαν να 
προστεθούν.

2) Προσδιορίστε 2 ή 3 οργανισμούς ή 
εταιρείες που είναι προβεβλημένες στην 
περιοχή σας. Προσδιορίστε σε ποιες 
δράσεις προβαίνουν όσον αφορά στην 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 
Δημιουργήστε μία λίστα. Προσδιορίστε 
οτιδήποτε σε αυτήν τη λίστα μπορείτε να 
προσθέσετε για τον οργανισμό σας.

Ανακαλύψτε 
περισσότερα!

1) Διαβάστε το Take it! Ανατρέξτε στα Βήματα 
του Πλαισίου – στο Βήμα 5 «Ανάληψη 
δράσης για την ενίσχυση της προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή» και προσδιορίστε 3 
πράγματα για τα οποία θα θέλατε να 
ανακαλύψετε περισσότερα. Ερευνήστε τα.

2) Αφού διαβάσετε το Βήμα 5, σημειώστε 2 
πράγματα που πιστεύετε ότι θα μπορούσατε 
να κάνετε με τους εκπαιδευόμενους/ομάδες 
της κοινότητάς σας για να υποστηρίξετε την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.



Αλλαγή Αντιλήψεων

Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες 
που αποκτήσατε από τις δύο 
προηγούμενες εργασίες, 
δημιουργήστε μια αφίσα για να 
απεικονίσετε τις ενέργειες στις 
οποίες θα μπορούσαν να προβούν ο 
οργανισμός/οι εκπαιδευόμενοί σας 
προκειμένου να υποστηρίξουν την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Δημοσιεύστε το

Γράψτε ένα σύντομο άρθρο 
(μέγιστο 300 λέξεις) για να 
εμπνεύσετε τους άλλους να 
προβούν σε μια αλλαγή για 
να υποστηρίξουν την 
προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή. Δημοσιεύστε το στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Τα 3 R – Μείωση (Reduce), Ανακύκλωση (Recycle), 
Ανταμοιβή (Recompense)!
Η Σχολική Περιοχή της Φλόριντα της Κομητείας Pasco έχει μειώσει τα στερεά 
απόβλητα κατά περίπου 40% και μείωσε το κόστος απόρριψής τους από 
600.000 $ σε 300.000 $ ετησίως. Κερδίζει επίσης σχεδόν 50.000 $ ετησίως 
μέσω της πώλησης και της δημοπρασίας άχρηστων μετάλλων και παλαιού 
εξοπλισμού καθώς και δοχείων ποτών. Η περιοχή διεξάγει ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα ανακύκλωσης που περιλαμβάνει: κουτιά αλουμινίου, οικιακές 
μπαταρίες, χαρτόνι, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά είδη, δίσκους τροφίμων 
από αφρώδες πλαστικό.



Τι αγοράζω;

1) Δημιουργήστε μια λίστα με όλα όσα 
έχετε αγοράσει τον τελευταίο μήνα.

2) Κυκλώστε οτιδήποτε δεν χρειαζόταν 
πραγματικά να αγοράσετε!

3) Σημειώστε ένα τικ δίπλα σε 
οτιδήποτε στη λίστα σας είχε περιττή 
συσκευασία.

4) Προσδιορίστε 1 ενέργεια που θα 
κάνετε μετά από αυτήν την ανάλυση 
«αγορών».

Αλλαγή συνηθειών

1) Κοιτάξτε ξανά τη λίστα αγορών σας – ποια 
είδη θα μπορούσατε να αντικαταστήσετε με 
πιο φιλικές προς το κλίμα εναλλακτικές; 
(Σκεφτείτε πώς κατασκευάστηκε ή 
καλλιεργήθηκε το προϊόν, πώς κυκλοφόρησε 
στην αγορά και πώς συσκευάστηκε).

2) Προσδιορίστε ένα πράγμα που κάνετε και θα 
μπορούσατε εύκολα να αλλάξετε για να 
βοηθήσετε στην προστασία του 
περιβάλλοντος – αυτό θα μπορούσε να είναι 
το περπάτημα, το ποδήλατο, οι εναλλακτικές 
τροφές κ.λπ.



Μείωση: Η Κλιματική Δίαιτα!

1) Με έναν συνάδελφο, φίλο ή μέλος 
της οικογένειας σημειώστε τρόπους 
με τους οποίους θα μπορούσατε να 
μειώσετε την περιττή κατανάλωση 
(σκεφτείτε τα αγαθά και τους 
τρόπους μεταφοράς).

2) Μαζί σκεφτείτε ένα σχέδιο για μια 
«κλιματική δίαιτα» με το οποίο 
δεσμεύεστε για αλλαγές στην 
κατανάλωση και τις παρακολουθείτε 
από κοινού. Θυμηθείτε τα μικρά 
βήματα μπορούν να κάνουν μεγάλη 
διαφορά!

Ανακύκλωση: Η Κλιματική Δίαιτα!

1) Με τον συνάδελφο ή τον φίλο σας προσθέστε μια 
ενότητα στο σχέδιό σας με τίτλο «ανακύκλωση».

2) Δημιουργήστε μαζί μια λίστα με πράγματα που 
έχετε πετάξει τις τελευταίες 2 εβδομάδες.

3) Προσδιορίστε οτιδήποτε στη λίστα θα μπορούσε 
να έχει επαναχρησιμοποιηθεί ή 
επαναπροσδιοριστεί.

4) Αποφασίστε για ενέργειες ανακύκλωσης που θα 
αποτελέσουν μέρος της «κλιματικής δίαιτάς» σας, 
σχεδιάστε τις και παρακολουθήστε τις από κοινού.



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



 Δημιουργήστε μια ομάδα εργασίας CCA (Προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή) στον οργανισμό σας· προσδιορίστε 
στόχους και δραστηριότητες για την ομάδα

 Σχεδιάστε ένα μηνιαίο ή τριμηνιαίο ιστολόγιο για να παρέχει 
τοπικές, εθνικές και διεθνείς πληροφορίες σε σχέση με την 
κλιματική αλλαγή και να χρησιμοποιείται τόσο για να 
εμπνεύσει όσο και να αναφέρει τις δράσεις εντός του 
οργανισμού



 Αναθέστε σε όλους τους εκπαιδευτικούς εντός του 
οργανισμού σας α) να προσδιορίσουν πρότυπα σε σχέση με 
την κλιματική αλλαγή με τα οποία θα σχετίζονται οι 
εκπαιδευόμενοι και θα τα προωθούν και β) να σχεδιάζουν 
μαθήματα που αναπτύσσουν γνώση και προωθούν δράσεις 
για την προστασία του περιβάλλοντος

Αναπτύξτε ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο «πόσο υπεύθυνος 
για το κλίμα» είμαι; για χρήση με τους εκπαιδευόμενους και 
χρησιμοποιήστε το για να υποβάλετε συζητήσεις σχετικά με 
τις αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν



 Ορίστε μια «οικολογική» μέρα κάθε μήνα που θα ενθαρρύνει 
όλους εντός του οργανισμού να επιλέξουν εναλλακτικούς τρόπους 
μεταφοράς (περπάτημα, ποδήλατο, διαμοιρασμός αυτοκινήτου) και 
κάθε μήνα να έχετε έναν στόχο ανακύκλωσης για συγκεκριμένα 
αντικείμενα που θα πρέπει να συγκεντρωθούν

 Αναπτύξτε συγκεκριμένα προγράμματα μαθημάτων που 
αναθέτουν στους εκπαιδευόμενους να αναλάβουν έρευνα και να 
αναπτύξουν ένα προϊόν, αφίσα, άρθρο, έργο τέχνης κ.λπ. που 
προωθεί τη δράση για το κλίμα στο πλαίσιο του δικού τους 
επαγγελματικού τομέα



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

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Προσαρμο
γή στην 

Κλιματική 
Αλλαγή

https://www.bioregional.com/
news-and-opinion/what-can-i-
do-to-help-achieve-one-
planet-living

Πρακτικές 
στρατηγικές και 
πηγές για την 
προσαρμογή 
στην κλιματική 
αλλαγή



Κυκλική 
Οικονομί

α

https://www.crns.org.uk/abou
t-us/circular-economy/

Χρήσιμο 
υπόβαθρο και 
γραφήματα για 
την προώθηση 
της κυκλικής 
οικονομίας



Εκπαιδευ
τικές 

Πηγές

https://climateoutreach.org/r
eports/britain-talks-climate/

Μια 
εργαλειοθήκη 
βασισμένη σε 
στοιχεία για την 
υποστήριξη της 
συμμετοχής για 
την κλιματική 
αλλαγή.



Πρακτική 
βοήθεια!

https://ypte.org.uk/lesson-
plans/climate-changeΈτοιμα σχέδια 

μαθημάτων και 
πηγές



«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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