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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την κλιματική αλλαγή 

 

-Πώς ο τρόπος ζωής μας συμβάλει στην δημιουργία της κλιματικής αλλαγής; 

-Ποιες είναι οι επιπτώσεις της στη ζωή μας;  

-Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τις καθημερινές μας συνήθειες ώστε να μη 

συμβάλλουμε στην επιδείνωση της; 

-Πώς μπορούμε να μάθουμε να ζούμε με την κλιματική αλλαγή;  Γιατί ακόμη 

και αν αλλάξουμε σήμερα τις συνήθειες μας η κλιματική αλλαγή είναι ήδη εδώ 

και πρέπει να μάθουμε πώς να την αντιμετωπίζουμε…  

 

Η εκπαίδευση των παιδιών για την κλιματική αλλαγή είναι μια ελπιδοφόρα 

επιλογή για την αλλαγή της συμπεριφοράς και την ανάληψη δράσης για τον 

μετριασμό και την προσαρμογή σε αυτήν τόσο των παιδιών όσο και των 

ενηλίκων. Μάλιστα, η αξιοποίηση μιας προσέγγισης που συνδυάζει τη 

διασκέδαση με την εκπαίδευση όπως είναι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια 

φαίνεται πως είναι πολύ αποτελεσματική προς την κατεύθυνση αυτή.   

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ελευθερίου Κορδελιού & 

Βερτίσκου προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα μια συλλογή 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών (serious games) για την κλιματική αλλαγή, που 

διαμορφώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς του, στο πλαίσιο του 

προγράμματος του «Το κλίμα αλλάζει! Εμείς;». Η εφαρμογή τους με 

εκατοντάδες μαθητών έχει αναδείξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 

αποτελεσματικότητα της βιωματικής μάθησης και ιδιαίτερα του 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού.  
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Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, μαζί με οδηγίες για την εμψύχωση και την 

εφαρμογή τους, καθώς και θεωρητικό μέρος για την κλιματική αλλαγή , την 

εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή και την βιωματική μάθηση,   

προσφέρονται για χρήση στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσω της ιστοσελίδας 

του ΚΠΕ Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την Κλιματική Αλλαγή 

(https://kpekordeliou.wixsite.com/gamesclimatechange) 

 

 

 

Έχοντας ως στόχο τη διάδοση του εκπαιδευτικού υλικού και την εξοικείωση 

των εκπαιδευτικών με αυτό  το ΚΠΕ σε συνεργασία με τις Υπεύθυνες 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης διοργανώνει 

επιμορφωτικό εξ αποστάσεως  σεμινάριο, μέσω της πλατφόρμας WEBEX του 

ΥΠΑΙΘ, την Τετάρτη 31-3-2021 και ώρες 18:00 – 21:00.  

Το σεμινάριο θα παρακολουθήσουν 620 εκπαιδευτικοί, από σχολεία τόσο της 

Θεσσαλονίκης όσο και της υπόλοιπης χώρας καθώς και μέλη Κέντρων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 

Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Έργου.  
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Το σεμινάριο  υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β’ κύκλος)”, το οποίο 

υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

 

 

 

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου-Κορδελιού 

και Βερτίσκου είναι φορέας του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. Λειτουργεί από το 1995 στη Θεσσαλονίκη, στον Δήμο  

Κορδελιού Ευόσμου. Στόχος της λειτουργίας του είναι η προώθηση 

της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Υλοποιεί 

εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και επιμορφωτικά σεμινάρια 

για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, συντονίζει εκπαιδευτικά δίκτυα και παράγει 

εκπαιδευτικό υλικό για το Περιβάλλον και την Αειφορία .  
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