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ΘΕΜΑ: εμινάριο-Ημερίδα: Κλίμα: Η Δραματικι Αλλαγι
Η κλιματικι αλλαγι καλπάηει, γίνεται δραματικι κλιματικι αλλαγι. Κακθμερινά, αφφςικα ι άλλοτε ςπάνια φαινόμενα ςυμβαίνουν όλο και ςυχνότερα ςτον πλανιτθ μασ. Φαινόμενα που επθρεάηουν τισ ηωζσ εκατομμυρίων ανκρώπων, προκαλοφν ηθμιζσ ςε οικοςυςτιματα και υποδομζσ, προκαλοφν κανάτουσ και τραυματιςμοφσ, φοβίηουν και προβλθματίηουν τουσ ανκρώπουσ για το μζλλον. Η ζγκυρθ εφθμερίδα Guardian, προτείνει να αλλάξει θ ορολογία από «Κλιματικι Αλλαγι» ςε
«Κατεπείγουςα κλιματικι κρίςθ» και από «Παγκόςμια Θζρμανςθ» ςε «Παγκόςμιοσ Καφςωνασ»,
κζλοντασ να υπογραμμίςει τθν κριςιμότθτα τθσ κατάςταςθσ και το επείγον του πράγματοσ.
Ο Οργανιςμόσ Ηνωμζνων Εκνών, κορυβθμζνοσ από τθν ταχεία άνοδο τθσ μζςθσ κερμοκραςίασ τθσ
Γθσ και ζχοντασ επίγνωςθ των επιπτώςεων, προτείνει άμεςθ, παγκόςμια, ςυντονιςμζνθ και εκτεταμζνθ δράςθ προσ δφο κφριεσ κατευκφνςεισ:
Α. Μετριαςμόσ τθσ Κλιματικισ αλλαγισ, με μείωςθ των εκπομπών αερίων του κερμοκθπίου και
μείωςθ τθσ περιεκτικότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ ςτα αζρια αυτά. Σι πρζπει να κάνουν κυβερνιςεισ
και πολίτεσ για τθ μείωςθ των εκπομπών;
Β. Προςαρμογι τθσ ανκρωπότθτασ ςτα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλοφν κανάτουσ και
εκτεταμζνεσ ηθμιζσ. Σι μζτρα κα πρζπει να λθφκοφν ώςτε οι επιπτώςεισ από τθν κλιματικι αλλαγι
να είναι κατά το δυνατό μικρότερεσ; Σι πρζπει να κάνουν Διμοι, Κράτθ, ςχολεία και πολίτεσ για το
ηιτθμα αυτό; Πώσ πρζπει να προφυλαχτεί θ οικογζνεια, τι πρζπει να γνωρίηει και πώσ πρζπει να
προετοιμαςτεί;
Προκειμζνου να υπάρξει ζγκυρθ ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικών και γενικότερα των πολιτών, αλλά
επίςθσ των αρμόδιων τμθμάτων των Διμων ςχετικά με τα κρίςιμα αυτά ηθτιματα, διοργανώνουμε
μια εςπερίδα με τίτλο «Κλίμα: Η Δραματικι Αλλαγι» τθν Σετάρτθ 5 Ιουνίου 2019 (Παγκόςμια
Ημζρα Περιβάλλοντοσ) , από τισ 18.00 ωσ τισ 20.30 ςτο 1ο Γυμνάςιο/1ο ΓΕΛ Αγίου Δθμθτρίου

(τρογγυλό). Η εςπερίδα πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία του 4ου ΠΕΚΕ Αττικισ με τισ διευκφνςεισ Α’ κμιασ και Β’κμιασ Εκπαίδευςθσ Δ’ Ακινασ, δια των Τπευκφνων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Ν. τεφανόπουλο και Α. Ιωάννου, τθσ Τπ. Πολιτιςτικών Θεμάτων κ. Γ. Γιακουμάτου
(Β/κμιασ) και τθσ Τπεφκυνθσ Α. Τ. (Β/κμιασ) Μ. Δρακοποφλου.
Κεντρικοί ομιλθτζσ κα είναι για τθν πρώτθ κατεφκυνςθ (μετριαςμόσ) ο κ. Κωνςταντίνοσ Καρτάλθσ,
κακθγθτισ τθσ Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνών και για τθν δεφτερθ κατεφκυνςθ (προςαρμογι) ο κακθγθτισ του Παν. Ακθνών και Πρόεδροσ του ΟΑΠ κ. Ευκφμιοσ Λζκκασ.
Θα μιλιςουν επίςθσ οι Δθμιτριοσ Καλαϊτηίδθσ, Βζρα Δθλάρθ (Τπ. Παιδείασ-Διεφκυνςθ Διεκνών
Οργανιςμών), Χριςτίνα Νομικοφ (7ο Δθμοτικό χολείου Αγίου Δθμθτρίου).
Αναμζνουμε τθ ςυμμετοχι ςτελεχών των Διμων, αρμόδιων για κζματα πολιτικισ προςταςίασ και
αντιμετώπιςθσ ακραίων καιρικών φαινομζνων.
Παρακαλοφμε να ενθμερώςετε με κάκε πρόςφορο μζςο τουσ Δθμότεσ ςασ για τθν εκδιλωςθ, κακώσ και τισ Τπθρεςίεσ ςασ που ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με το κζμα τθσ θμερίδασ (προγράμματα αντιμετώπιςθσ ακραίων καιρικών φαινομζνων κτλ), προκειμζνου να υπάρξει ενθμζρωςθ αλλά και διάλογοσ. Ενθμερώςτε μασ για τθν παρουςία εκπροςώπου ςασ, προκειμζνου να εξαςφαλίςουμε ότι κα απευκφνετε χαιρετιςμό κατά τθν ζναρξθ. Μζθλ επικοινωνίασ: kalariv1@sch.gr τθλ.
2131617450.
Με τιμι
Ο Οργανωτικόσ υντονιςτισ

Ο αρμόδιοσ υντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου

Νικόλαοσ Καμιλοσ

Δθμιτριοσ Καλαϊτηίδθσ

Πρόγραμμα
17.30
Προςζλευςθ-εγγραφζσ
18.00
Ζναρξθ-Χαιρετιςμοί
18.10 Βζρα Δθλάρθ-Υποσργείο Παιδείας Έρεσνας και Θρηζκεσμάηων: Εθνική Σσνηονίζηρια Δικηύοσ
ASPnet UNESCO. Κλιματικι Αλλαγι και UNESCO
18.30 Κακθγθτισ Κωνςταντίνοσ Καρτάλθσ -Διεσθσνηής Τομέα και Διεσθσνηής Εργαζηηρίοσ
Μεηεωρολογίας-Εθνικό και Καποδιζηριακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών-Τμήμα Φσζικής Η Κλιματικι
Αλλαγι και ο μετριαςμόσ τθσ
19.05 Κακθγθτισ Ευκφμιοσ Λζκκασ: Πρόεδρος Τμήμαηος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος.
Εθνικό και Καποδιζηριακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών-Τμήμα Γεωλογίας

Η Κλιματικι Αλλαγι και θ προςαρμογι μασ ς’ αυτιν
19.40 Δθμιτρθσ Καλαϊτηίδθσ-ΣΕΕ-Εκπαίδεσζης για ηην Αειθορία:
Κλιματικι Αλλαγι και ςχολείο
20.10 Χριςτίνα Νομικοφ-Διεσθύνηρια 7οσ Δημοηικού Στολείοσ Αγίοσ Δημηηρίοσ:
Η Κλιματικι Αλλαγι ςτο ςχολείο μασ
20.30 υηιτθςθ-κλείςιμο

