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7η Μαθητική Περιβαλλοντική Συνάντηση 

«Το κλίμα αλλάζει! Η πόλη μου;» 

Οι μαθητές εκφράζουν τις προσδοκίες τους για μια Βιώσιμη Πόλη 

16 Απριλίου 2019, ώρες 8.30 – 13.30 

Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου σε  

συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού 

Περιβάλλοντος - Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων) υλοποιεί για 7η συνεχή χρονιά το 

Μαθητικό Συνέδριο για τη Βιώσιμη Πόλη, με θέμα «Το κλίμα αλλάζει! Η πόλη μου;», 

την Τρίτη, 16 Απριλίου 2019, από τις 9.00 ως τις 13.30, στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

Θεσσαλονίκης.  

Το θέμα της φετινής μαθητικής συνάντησης εστιάζει στο πιο καυτό περιβαλλοντικό 

ζήτημα ίσως του πλανήτη, την Κλιματική Αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ! Η 

επιστημονική κοινότητα τεκμηριώνει τις επιπτώσεις της σε κάθε πτυχή της ζωής μας, 

ενώ στη χώρα μας ήδη βιώνουμε φαινόμενα που αποδίδονται σε αυτήν. Αύξηση της 

θερμοκρασίας του πλανήτη, άνοδο της στάθμης της θάλασσας, συχνότερα ακραία 

καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, καύσωνες, πυρκαγιές), ξηρασία, εξαφανίσεις ειδών 

κ.ά.. Έχουμε πάρει τα μηνύματα των επιστημόνων στα σοβαρά; Είμαστε αρκετά 

ενημερωμένοι ώστε να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας και να συμβάλλουμε στην 

μείωση της κλιματικής αλλαγής; Έχουμε προετοιμαστεί ως κοινωνία για την 

αντιμετώπισή των επιπτώσεων της; Οι νέοι σε όλο τον κόσμο αισθάνονται πως ενώ τα 

μηνύματα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας είναι ισχυρά και το μέλλον τους 

διακυβεύεται, δεν βλέπουν την κοινωνία και τους θεσμούς να ενεργοποιούνται 

επαρκώς για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.   

Στην 7η Μαθητική Συνάντηση του δικτύου Βιώσιμη Πόλη με θέμα «Το κλίμα αλλάζει! Η 

πόλη μας;» μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης μας, μαζί με τους 



εκπαιδευτικούς τους και εκπροσώπους υπηρεσιών του Δήμου ή άλλων φορέων, 

συζητούν ως ενεργοί πολίτες για την ανθεκτικότητα, την πρόληψη, τον σχεδιασμό, την 

ανάγκη μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, την ευαισθητοποίηση και την 

ενημέρωση, ανταλλάσσουν απόψεις, προβληματισμούς και προτείνουν ιδέες και 

δράσεις για την αντιμετώπισή της κλιματικής αλλαγής στην πόλη τους. Παράλληλα 

παίζουν εκπαιδευτικά  παιχνίδια για την κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής και συμμετέχουν σε εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης.  

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που θα έχουν την ευκαιρία οι μαθητές να παίξουν, 

δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & 

Βερτίσκου με το Worcester Polytechnic Institute (WPI) των ΗΠΑ. 4 φοιτητές και 2  

καθηγητές του WPI συνεργάστηκαν κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων μηνών με τους 

εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ για τη δημιουργία των παιχνιδιών. Η συνεργασία ήταν 

αποτέλεσμα της σύνδεσης των δύο εκπαιδευτικών φορέων μέσω του Γραφείου 

Αστικής Ανθεκτικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.   

Ας δώσουμε λοιπόν το λόγο στους μαθητές, ας ακούσουμε τους προβληματισμούς τις 

προτάσεις και τις ιδέες τους για μια πόλη που λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις που 

θέτει η κλιματική αλλαγή και που ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των αυριανών 

πολιτών της! Συγκεκριμένα τα θέματα που θα απασχολήσουν τους μαθητές είναι: 1.  

Αστικό Πράσινο - Πόλη και Κλιματική Αλλαγή, 2.  Μετακίνηση - Πόλη και Κλιματική 

Αλλαγή, 3.  Περιαστικό Πράσινο - Πόλη  και Κλιματική Αλλαγή, 4.  Ανθεκτικότητα της 

πόλης στην Κλιματική Αλλαγή (ακραία καιρικά φαινόμενα π.χ. Πλημμύρα ή  Καύσωνας 

στην Πόλη), 5.  Εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο - στην πόλη και Κλιματική 

Αλλαγή, 6.  Σχολείο - Σχολική Κοινότητα και Κλιματική Αλλαγή, 7. Μας / Σας ανησυχεί η 

Κλιματική Αλλαγή; 8.   Καταναλωτισμός  και Κλιματική Αλλαγή (με έμφαση στη μόδα) 

9. Καταναλωτισμός και Κλιματική Αλλαγή (με έμφαση στη διατροφή). Οι μαθητές θα 

παρουσιάσουν τις εμπειρίες, τα συμπεράσματα, τις ιδέες και τις προτάσεις τους, 

στους συμπολίτες τους στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Το μαθητικό συνέδριο γίνεται με τη συνεργασία των Γραφείων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας & Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της 

Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και του ΚΠΕ Κιλκίς. Παράλληλα 

συμβάλλουν με τις εμπειρίες τους στην υλοποίηση του συνεδρίου ειδικοί 

επιστήμονες, εκπρόσωποι υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Αλσών, 

Δενδροστοιχιών & Φυτωρίων, Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας, Τμήμα Ενέργειας και 

Βιοκλιματικού Σχεδιασμού) αλλά και άλλων φορέων όπως η Μητροπολιτική 

Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης, το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, η Πλατφόρμα 

Δημιουργικότητας, η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευσης (Παράρτημα Κ. Μακεδονίας).  

Συμμετέχουν 200 περίπου μαθητές από 11 Γυμνάσια και Λύκεια  που κατά τη διάρκεια 

του σχολικού έτους υλοποίησαν περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με την πόλη 

τους: 1ο Γυμνάσιο Πολίχνης, 1ο ΕΠΑΛ Αγ. Παρασκευής, 2ο ΓΕΛ Πολίχνης, 2ο ΓΕΛ 

Σταυρούπολης, 2ο ΓΕΛ Συκεών, 3ο Γυμνάσιο Συκεών, 5o Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, 31ο 



Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, Γυμνάσιο Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, Καλλιτεχνικό 

Γ/σιο - Λ.Τ. Αμπελοκήπων, Ειδικό Γυμνάσιο & Λύκειο Κωφών & Βαρήκοων 

Θεσσαλονίκης.  

 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη 

συγχρηματοδότηση   της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον η δράση 

συγχρηματοδοτείται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. 

 

                                     Πρόγραμμα της συνάντησης 

7η Μαθητική Περιβαλλοντική Συνάντηση 
Το κλίμα αλλάζει! Η πόλη μου;  

8.30 - 8.45: Προσέλευση μαθητικών ομάδων. 

9.00 – 10.45: Α Μέρος                                                                                                                                         
9.00 - 10.45: Αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης». Εργαστήρια σε στρογγυλά τραπέζια  

9.00 - 10.45: Αυλή του Δημαρχείου. Παιχνίδια και δημιουργικά εργαστήρια για την 
κλιματική  αλλαγή.  

10.45 - 11.00: Διάλειμμα  

11.00 – 12.30: Β Μέρος.  Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης                                                                                                                               
Χαιρετισμοί, παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων των μαθητικών ομάδων, συζήτηση. 
Απονομή αναμνηστικών συμμετοχής. 

12.30 – 13.30: Γ Μέρος: Αυλή του Δημαρχείου                                                                                         
Συμμετοχή σε σύντομο κοινό δρώμενο στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου.  

13.30: Λήξη και αποχώρηση 
 

 

 

Πληροφορίες στο τηλ. 2310 707150 

Επισυνάπτεται η αφίσα της εκδήλωσης 

 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού δικτύου με τίτλο «Βιώσιμη Πόλη, 

η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» που συντονίζει το Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκο.          

Το ΚΠΕ είναι φορέας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Λειτουργεί από το 1995 στο Κορδελιό με σκοπό την προώθηση της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην σχολική κοινότητα .  

Το ΚΠΕ σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές, επιμορφωτικά 
προγράμματα για εκπαιδευτικούς και συνεργάζεται για την επίτευξη των στόχων του 
με φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.  

Ιστοσελίδα: http://www.kpe-thess.gr 

https://kpekordeliou.wixsite.com/viosimipoli/drastiriotites
https://kpekordeliou.wixsite.com/viosimipoli/drastiriotites
http://www.kpe-thess.gr/


 

 

 

 

 


