
 

   
 
 

 

Πραγματοποιήθηκε το 1ο εργαστήριο Κλιματικής 
Καινοτομίας για εκπαιδευτικούς στην Κύπρο! 

 
Η κλιματική αλλαγή  έχει δραματικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην 
ανθρωπότητα.  Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι καταλυτικός  στη σωστή 
εκπαίδευση της νέας γενιάς, συμβάλλοντας  με δράσεις στην άμεση 
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. 
 
Γι’ αυτόν τον λόγο το ΙΔΕΠ διοργάνωσε Συνέδριο Σχολικής εκπαίδευσης για 
εκπαιδευτικούς στις 11 Δεκεμβρίου 2021, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με 
θεματικές την κλιματική αλλαγή και την παραπληροφόρηση, στο πλαίσιο της 
Δράσης eTwinning του Προγράμματος Erasmus+. Σε ένα από τα εργαστήρια 
που ακολούθησαν με εισηγητές τον καθηγητή του ΤΕΠΑΚ Δρ Στέλιο Γιατρό και 
την πρέσβειρα eTwinning κ. Ανδριανή Χριστοδούλου, οι εκπαιδευτικοί είχαν 
την ευκαιρία να μάθουν πώς να δρουν για την κλιματική αλλαγή 
δημιουργώντας με τους μαθητές τους τα δικά τους πρωτοσέλιδα. 
 
 Στην εισήγηση του ο Δρ Στέλιος Γιατρός τόνισε ότι θέλουμε έναν  βιώσιμο 
τόπο για όλους και για τα παιδιά μας, γι’ αυτό μέσα από συστημική σκέψη 
μπορούμε να βρίσκουμε εναλλακτικές λύσεις στο πρόβλημα. Το πρόβλημα 
πρέπει να επιλύεται στη ρίζα του και όχι με περιστασιακές δράσεις. Όταν 
επιτύχουμε τους στόχους που θέσαμε σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε 
στο σχολείο, είναι σημαντική η δημιουργία πρωτοσέλιδου που σκοπό έχει να 
γνωστοποιηθούν οι συγκεκριμένες δράσεις, ορόσημα που έφεραν 
αποτέλεσμα. 
 
Στο εργαστήρι παρουσιάστηκαν παραδείγματα τέτοιων αξιόλογων δράσεων. 
Η κ. Ανδριανή Χριστοδούλου, συντονίστρια του πρότζεκτ «We have a dream, a 
big dream» που έγινε μέσω του eTwinning για τους 17 στόχους για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, παρουσίασε το πρόγραμμα που ανέπτυξαν οι μαθητές του 
Δημοτικού σχολείου Κοφίνου σε συνεργασία με άλλα 17 σχολεία από Κύπρο 
και Ελλάδα  για να αφυπνίσουν την κοινωνία. Οι μικροί μαθητές είχαν ως 
πυξίδα τους την φράση του Dalai Lama: «Και μην ξεχνάς ότι αν νομίζεις ότι 
είσαι πολύ μικρός για να κάνεις τη διαφορά, δοκίμασε να κοιμηθείς με ένα 
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κουνούπι». Το πρότζεκτ σημείωσε μεγάλη επιτυχία αφού βραβεύτηκε με 
εθνική και ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας e Twinning.Βραβεύτηκε  επίσης από 
τα Bravo schools.Τα σχολεία ανακηρύχθηκαν πρεσβευτές των 17 στόχων για 
την βιώσιμη ανάπτυξη. Έλαβαν  επίσης ευρεία δημοσιότητα στην Ελλάδα και 
ένα βιβλίο που δημιουργήθηκε από τα παιδιά εκδόθηκε από εκδοτικό οίκο. 
 
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
εισηγητών και των εκπαιδευτικών. Το ΙΔΕΠ, έχοντας ως στόχο την 
ευαισθητοποίηση των νέων για το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, 
οργάνωσε με επιτυχία αυτό το εργαστήρι που απευθυνόταν στους 
εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τις 
γνώσεις τους και μέσα από  διάφορα εργαλεία να μπορούν να κάνουν τις 
δικές τους δράσεις μαζί με τους μαθητές τους και όλοι μαζί να συμβάλουν 
στην επίλυση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. 
 
Για το ΙΔΕΠ 
Πρεσβευτής eTwinning 
Ελένη Ι. Παπακυριάκου 
 
 

 
 
 
 

 


