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ΠΡΟ:
-ΠΓΔ Κξήηεο

-Σρνιεία ΠΔ θαη ΓΔ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο
Γηα ησλ Υπεπζύλσλ Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ησλ
Γ/λζεσλ ΠΔ θαη ΓΔ ηεο Κξήηεο
-Σπληνλίζηξηα Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία
Κξήηεο

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΚΛΙΜΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 19 ΜΑΡΣΙΟΤ 2021
Τν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Βάκνπ ζρεδηάδεη ηελ νξγάλσζε δηαδηθηπαθήο δξάζεο ηελ Παξαζθεπή 19
Μαξηίνπ 2021 από ηηο 12 ην κεζεκέξη έωο ηηο 1. Η δξάζε ζα πεξηιακβάλεη αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ζηα ηζηνιόγηα ηνπ ΚΠΔ
Βάκνπ πιηθνύ όπσο δωγξαθηθή, βίληεν, θεηκέλωλ, θαηαζθεπώλ από καζεηέο θη εθπαηδεπηηθνύο κε κελύκαηα γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο θξίζεο.
Καιεί εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο λα πάξνπλ κέξνο ζηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Γξάζεο ηελ Παξαζθεπή 19 Μαξηίνπ 2021 κε
δξάζεηο ζην ζρνιείν ηνπο θαη κε ζπκκεηνρή ζηε Δηαδηθηπαθή Δξάζε ηνπ ΚΠΔ Βάκνπ από ηηο 12 έωο ηε 1 ην κεζεκέξη κε
ζύληνκε πεληάιεπηε παξέκβαζε από θάζε ζρνιηθή νκάδα. Η παξέκβαζε κηαο ζρνιηθήο νκάδαο ζηε Γηαδηθηπαθή Γξάζε κπνξεί
λα έρεη ηε κνξθή:
1. Πξνθνξηθή παξέκβαζε εθπξνζώπνπ ή εθπξνζώπωλ ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο ηνπ ζρνιείνπ
2. Μηθξό powerpoint
3. Βηληενθιίπ πνπ εηνίκαζε ε ζρνιηθή νκάδα γηα ην Κιίκα
4. Τξαγνύδη ή καληηλάδεο ζρεηηθά κε ην ζέκα
5. Κείκελν πνπ εηνίκαζαλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ Ηκέξα Δξάζεο
6. Παξνπζίαζε αθίζαο ή δωγξαθηώλ ζρεηηθά κε ην Κιίκα.
Δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζηε Δηαδηθηπαθή Εθδήιωζε γηα ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Δξάζεο γίλνληαη παηώληαο εδώ.
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 19 Μαξηίνπ 2021 απνηειεί 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.
Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπκκεηνρήο κηαο ζρνιηθήο νκάδαο ζηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Δξάζεο γηα ην Κιίκα
ηελ Παξαζθεπή 19 Μαξηίνπ 2021, κπνξνύλ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο λα αμηνπνηήζνπλ:
1. Κείκελν κε ηδέεο θαη ζπλδέζκνπο γηα πιηθό δηαζέζηκν δηαδηθηπαθά από ην ΚΠΕ Βάκνπ ζρεηηθά κε ηελ
Κιηκαηηθή Κξίζε
2. Δειηίν Τύπνπ ηνπ Fridays For Future ζρεηηθά κε ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Δξάζεο
Οη ηδέεο θαη ην πιηθό ηνπ ΚΠΔ ζα εκπινπηίδεηαη ζπλερώο κέρξη ηελ Ηκέξα Γξάζεο.
Για το ΚΠΕ Βάμου
Ο Υπεύθυνος
Ποντικάκης Φώτιος

