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Σχολική Εκπαίδευση και Παγκόσμια Δράση για το Κλίμα-  

Βράβευση 3
ο
 ΓΕΛ Ηλιούπολης  

 

Μια παγκόσμια διάκριση για το 3ο Λύκειο Ηλιούπολης, στην Αθήνα, Ελλάδα, 

Πιστοποιητικό Αριστείας Σχολείου, για την εστίασή του στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και 

την κοινή χρήση των δράσεων των μαθητών για το κλίμα σε ένα παγκόσμιο έργο που 

περιλαμβάνει 2,7 εκατομμύρια μαθητές. Η βράβευση έγινε στις 4 Νοέμβρη 2021, ανάμεσα 

σε 250 ανά τον κόσμο στη Διαδικτυακή Ημερίδα Climate Action Day , και στο ευρύτερο 

πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής για το Περιβάλλον COP24, στη Γλασκώβη, Σκωτία 

Τα συγκεκριμένα έργα και οι προτάσεις των καθηγητών και μαθητών μας για το περιβάλλον 

ξεκίνησαν το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ 201-

2017-2020 και συνεχίζονται ως στο 2020-21. Οι προτάσεις και δράσεις βασίζονται στου 

Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, με έμφαση σε αυτούς που αναφέρονται στο περιβάλλον και 

στη συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να δείτε τις δράσεις 

και προτάσεις τους σε μορφή 3’ βίντεο : https://movieproject.org/greece/.  Και οι δράσεις μας 

συνεχίζονται στο ακαδημαϊκό έτος 2021-22 

Συγχαρητήρια σε καθηγητές και μαθητές για τη συνεργασία και την αφοσίωση τους!  

 

Το βραβείο απονέμεται από τις Climate Action Global, TAG και Cartoon Network. Εδώ η 

επίσημη λίστα με τα σχολεία: https://climate-action.info/schools-excellence  

 
Η βράβευση έγινε από την Climate Action Global, TAG and Cartoon Network.  Η επίσημη 

λίστα εδώ: https://climate-action.info/schools-excellence 

Αθήνα, 4/11/2021. Το 3ο Λύκειο Ηλιούπολης στην Αθήνα, Ελλάδα, εντάχθηκε στο Climate 

Action Project από τον Οκτώβρη 2021, στο οποίο συμμετέχουν 2,7 εκατομμύρια μαθητές 

και καθηγητές σε 146 χώρες. Το έργο ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της Ημέρας Δράσης 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmovieproject.org%2Fgreece%2F%3Ffbclid%3DIwAR0O3PhIUsFbN5vvey-uzptUcEEPuZq4eOsKBxuGAlD8d5gy_glgQYLOvGs&h=AT12hXPBVQPzuPxSlb4rWkN5mcmH9uU4Mig-UaNZDXSQuDuqsq-FoUpeOBZdyKSZEji2-5BtDcOV_2cHk1-UKmY30mgiALZUqfc3gBGL3xX4lTwwClonIOh4sPVCLSgFOOsDVUwv7s9NTLjM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3_pDpGkXRM0uN-3AfMLelCIazK6GNQSboQshG-_NDRtHUTJRlgzWlQR5SbNN0lqNMgHs6SCA3s6c33jzczs4PUA8o5nUK09QotKeTKJooEnXy0-E5En3Qk2I6aFFgs6shbrP2BoohJ7RRGUb-BNYl5Hnpz0LSuTWGGQaP3Jy2fRgqVoXGvuTB8_f8UYL3C3visQfyWAyUqBQeuvtA
https://climate-action.info/schools-excellence
https://climate-action.info/schools-excellence?fbclid=IwAR2enTXJkuP1n7IVXhvOGWjwcj76X41x3R1J9atLiGb-IADcOt1w--MrI4Q


για το Κλίμα, 4 Νοεμβρίου 2021, μια διαδικτυακή εκδήλωση όπου ο πρίγκιπας Ουίλιαμς, 

της Αγγλίας, επαίνεσε τους μαθητές για τη δημιουργικότητα και τις προσπάθειές τους. 

 

Με πρόσφατες μελέτες να υποδηλώνουν ότι τα τρία τέταρτα των νέων που συμμετείχαν στην 

έρευνα, δήλωσαν ότι το μέλλον του κόσμου ήταν τρομακτικό και περισσότεροι από τους 

μισούς πίστευαν ότι η ανθρωπότητα είναι καταδικασμένη. Η κλιματική ανησυχία μεταξύ των 

παιδιών αυξάνεται. Αυτό ενισχύει περαιτέρω την ανάγκη ενσωμάτωσης της κλιματικής 

αλλαγής στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών παγκοσμίως, κάτι που ζητείται από το 

Take Action Global, μαζί με πολυάριθμα συνδικάτα και διεθνείς φορείς. Αυτές οι 

προσπάθειες θα διασφαλίσουν ότι τα παιδιά θα μπορούν να εκπαιδεύονται σχετικά με τις 

απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην κατανάλωση ενέργειας, τις μεταφορές και 

τα τρόφιμα και το ρόλο που μπορούν να παίξουν στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. 

Με την υιοθέτηση του στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, οι δάσκαλοι μπορούν να 

υποστηρίξουν καλύτερα το άγχος του κλίματος μεταξύ των μαθητών και με τη σειρά τους, να 

αλλάξουν τη νοοτροπία ώστε να γίνουν πιο αισιόδοξοι για το μέλλον. 

 

Το Climate Action Project, το οποίο ξεκίνησε το 2017, είναι ένα παγκόσμιο έργο με 

επίκεντρο τους μαθητές και ξεκίνησε από την Take Action Global, μια μη κερδοσκοπική 

εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ. Το έργο στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν για την 

κλιματική κρίση με αυθεντικούς τρόπους και να διαδώσουν λύσεις μέσω μιας διαδικτυακής 

πλατφόρμας. Τα τελευταία χρόνια το έργο είχε πραγματικό αντίκτυπο, όπως: μαθητές στο 

Μαλάουι φύτεψαν 60 εκατομμύρια δέντρα, Ιρλανδοί μαθητές προκάλεσαν εθνική αλλαγή 

ξεκινώντας μια νέα ετικέτα ανακύκλωσης, Αργεντινοί μαθητές ανέπτυξαν τα δικά τους 

βιοπλαστικά, Ινδονήσιοι μαθητές δημιούργησαν οικολογικά τούβλα και Αμερικανοί μαθητές 

εφηύραν μια ηλιακή βαλίτσα το οποίο έστειλαν σε έναν αφρικανικό προσφυγικό καταυλισμό. 



Κατά τη διάρκεια του έργου οι δάσκαλοι καθοδηγούνται να γίνουν «Πιστοποιημένος 

Εκπαιδευτής για τη Δράση για το Κλίμα». 

 

Το έργο ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της Ημέρας Δράσης για το Κλίμα, μια διαδικτυακή 

ζωντανή εκδήλωση στις 4 Νοεμβρίου στην οποία συμμετείχαν 250.000 άτομα. Η εκδήλωση 

περιελάμβανε ομιλητές όπως ο HRH Prince William, ο Πρόεδρος James Alix Michel από τις 

Σεϋχέλλες, ο Richard David από τη NASA, ο Matt Larsen-Daw από το WWF, η HRH 

Princess Esmeralda από το Βέλγιο, ο Juan Garcia από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του 

ΟΗΕ, επιστήμονες, ειδικοί, ακτιβιστές για το κλίμα και πολλοί άλλοι. Η εκδήλωση στοχεύει 

να ενθαρρύνει τους νέους να αναλάβουν ουσιαστική δράση. Για να τους χαρίσουν μια 

ξεχωριστή μέρα, οι δημιουργοί της εκδήλωσης προσκάλεσαν μερικούς ειδικούς καλεσμένους 

που παρουσίασαν ζωντανή ψυχαγωγία: ο Dan Russell, ένας φωνητικός ηθοποιός από το 

Cartoon Network μοιράστηκε ένα ειδικό μήνυμα, ο Ισπανός δάσκαλος Xuxo έκανε μερικά 

κόλπα μάγου και ο Nandi Bushell, ένας 11χρονος ο μουσικός που πρόσφατα έπαιξε 

ζωντανά με τους Foo Fighters έπαιζε ντραμς. 

 

Τις τελευταίες έξι εβδομάδες δάσκαλοι, μαθητές και γονείς παρακολουθούν τις δικές τους 

ενέργειες μέσω της νέας εφαρμογής EarthProject, η οποία δείχνει τον ουσιαστικό 

αντίκτυπο των μικρών ενεργειών όπως η μετάβαση στο σχολείο με ποδήλατο, η 

κατανάλωση λιγότερης ποσότητας κόκκινου κρέατος, η λιγότερη χρήση τηλεφώνου, φύτευση 

δέντρων και άλλες μικρές δράσεις. Αν και μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι είναι πολύ αργά 

για την κλιματική εκπαίδευση, η έρευνα της κοινωνικής επιστήμονας Christina Kwauk έχει 

αποδειχθεί ότι η εκπαίδευση έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από την εγκατάσταση 

ανεμογεννητριών (47 γιγατόνοι) και ηλιακών συλλεκτών (19 γιγατόνοι). Από την άλλη 

πλευρά, η Anya Kamenetz μοιράστηκε νωρίτερα ότι το 80% των δασκάλων και το 70% των 

γονέων είναι ανοιχτά στην κλιματική εκπαίδευση. Η Danielle Frank Lawson από το 

Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια ισχυρίστηκε το 2019 ότι τα παιδιά μπορούν να 

προάγουν την ανησυχία για την κλιματική αλλαγή στους γονείς τους. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορούν να φέρουν αλλαγές στην κοινωνία. 

 

Ο Koen Timmers, συνιδρυτής, συν-εκτελεστικός διευθυντής Take Action Global δήλωσε: 

«Οι νέοι έχουν την ικανότητα να κάνουν περισσότερα από το να μαθαίνουν για την κλιματική 

αλλαγή. Όλοι μπορούν να βρουν λύσεις, να κάνουν μικρές ενέργειες και να εμπνεύσουν 

άλλους να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Στο τέλος, η αλλαγή της συμπεριφοράς των 

μαθητών και της νοοτροπίας της κοινωνίας θα είναι κρίσιμη για την επίλυση της κρίσης». 

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε την ηχογράφηση της εκδήλωσης Climate Action Day της 4ης 

Νοεμβρίου 2021 που περιλαμβάνει ομιλητές όπως ο Πρίγκιπας William, ο Πρόεδρος Michel 

από τις Σεϋχέλλες, η Πριγκίπισσα Esmeralda, η Elizabeth Wathuti, ο Καρδινάλιος Peter 

Turkson, ο Juan από το UNEP, ο Matt από το WWF, η NASA και πολλοί άλλοι. 

https://www.youtube.com/watch?v=h1LpoW5_5Vg  

https://www.youtube.com/watch?v=h1LpoW5_5Vg


Ως αντίγραφο ασφαλείας: https://twitter.com/zelfstudie/status/1456229816949043201?s=20  

Το YouTube μπορεί να αποκλείσει την εκδήλωση καθώς ακουγόταν μουσική κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης. 

 

Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 

  Η Take Action Global έχει μια αποστολή να εξουσιοδοτήσει ένα δισεκατομμύριο 

μαθητές να αναλάβουν δράση για ένα καθαρότερο περιβάλλον μέχρι το έτος 2030 μέσω 

προγραμμάτων που περιλαμβάνουν το Climate Action Project. Με όραμα για την κλιματική 

εκπαίδευση για όλους, το Take Action Global συνδυάζει περιβαλλοντικά προγράμματα 

σπουδών με έργα υπό την ηγεσία των μαθητών, μοιράζοντας ιδέες και εμπειρίες με τοπικές 

και παγκόσμιες κοινότητες, εκπαιδευτικούς ηγέτες και οργανισμούς-εταίρους. Οι εταίροι 

περιλαμβάνουν το Ίδρυμα των Ηνωμένων Εθνών, τη NASA, το WWF, το Cartoon Network, 

LEGO Education και το Βραβείο Earthshot που παρουσιάστηκε από το Royal Foundation. 

 

Επαφές Τύπου: Climate Action Project: Koen Timers, koen@takeactionglobal.org  

 

Ιστοσελίδα του έργου: www.climate-action.info  

Εφαρμογή EarthProject: www.earthproject.org/app  
 

Με αγάπη για την εκπαίδευση, 

3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης, Αττική 

Άννα Δρακωτού - Π06- Αγγλικής Γλώσσας 

Καθηγήτρια - Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Μ.Α. ΤESL/TEFL- Teaching English as a Foreign Language, Vermont, USA 
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