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Τελετή βράβευσης για Δράση κατά της Κλιματικής Αλλαγής: Το ΚΛΙΜΑ ΕΚΠΕΜΠΕΙ S.O.S.
27 Ιουνίου 2019, 19:00-21:00
Αίθουσα Εκδηλώσεων Τράπεζας Κύπρου
Στις 27 Ιουνίου 2019 και ώρα 19:00-21:00 θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της
Τράπεζας Κύπρου η τελετή βράβευσης των σχολείων που διακρίθηκαν στην Δράση κατά της
Κλιματικής Αλλαγής το Κλίμα Εκπέμπει S.O.S. Πρόκειται για μία δράση η οποία σχεδιάσθηκε
και υλοποιήθηκε σε ετήσια βάση από τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την
Αειφόρο Ανάπτυξη, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με
τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στην Κύπρο και την υποστήριξη του Διεθνούς
Φεστιβάλ «Όψεις του Κόσμου», του Συνδέσμου Κυπρίων Γελοιογράφων «ΓΕΛΑ», του
Ινστιτούτου Κύπρου, του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και των Διευθύνσεων
Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Στην τελετή βράβευσης, θα παραστεί για την απονομή των βραβείων ο Πρόεδρος της Βουλής κ.
Δημήτρης Συλλούρης, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν μεταξύ άλλων ο Δρ Αδάμος Αδάμου,
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος. Στην εκδήλωση θα βραβευθούν τα
σχολεία της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και της Δημοτικής Εκπαίδευσης που διακρίθηκαν, για
τη Μέση Εκπαίδευση στην υποδράση «Κλιματική Αλλαγή και Κινούμενο Σχέδιο» και για τη
Δημοτική Εκπαίδευση στην υποδράση «Κλιματική αλλαγή και Γελοιογραφία».
Η συγκεκριμένη δράση, στην οποία συμμετείχαν 76 ομάδες από τη Δημοτική Εκπαίδευση και 13
ομάδες από τη Μέση Εκπαίδευση, αναπτύχθηκε σε ετήσια βάση και σαν στόχο είχε τα παιδιά
μέσα από δημιουργικού τύπου εναλλακτικές μαθησιακές διαδικασίες, να αποτυπώσουν με
οπτικές απεικονίσεις, μέσω των εικαστικών τεχνών (γελοιογραφία και κινούμενο σχέδιο), με
καυστικό, χιουμοριστικό και σαρκαστικό τρόπο, αλλά και με έντονο προβληματισμό και
σκεπτικισμό την αγωνία τους για την κλιματική αλλαγή, τονίζοντας συνάμα την αδιαφορία μας
απέναντι στο πρόβλημα ή καλύτερα αναδεικνύοντας την ανάγκη άμεσης ανάληψης ευθύνης και
δράσης από όλους μας.
Στην εκδήλωση, πέρα από τις βραβεύσεις και την παρουσίαση της δράσης θα προβληθεί μια
σύντομη ταινία στην οποία παρουσιάζεται ο τρόπος υλοποίησης της δράσης κατά της
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ενώ μαθητές/τριες θα
αποτυπώσουν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους. Σημαντικό στοιχείο της
εκδήλωσης αποτελεί η έκθεση γελοιογραφίας κατά της κλιματικής αλλαγής, η οποία θα
φιλοξενηθεί στο χώρο, όπως επίσης και η προβολή όλων των κινουμένων σχεδίων κατά της
κλιματικής αλλαγής που έχουν παραχθεί. Είναι η πρώτη φορά που στην Κύπρο εφαρμόζεται μια

τέτοια δράση, η οποία συνδυάζει την έρευνα, την παιδαγωγική και την εικαστική παιδεία. Η
ποιότητα και το υψηλό επίπεδο των έργων ξεπερνά κάθε προσδοκία.
Αξιοσημείωτο της συγκεκριμένων βραβεύσεων είναι ότι οι ομάδες που έχουν λάβει το πρώτο
βραβείο θα μεταβούν στο Ευρωκοινοβούλιο για να γνωρίσουν από κοντά τις διαδικασίες
θέσπισης των ευρωπαϊκών κανονισμών για το περιβάλλον, ενώ τα άλλα σχολεία θα έχουν την
ευκαιρία να συμμετέχουν σε οργανωμένες δράσεις κατά της Κλιματικής Αλλαγής στα Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά και Σαλαμιούς, όπως επίσης θα τους δοθεί και
φιλοπεριβαλλοντικός εξοπλισμός για το σχολείο τους.
Ζητούμενο όλων των έργων είναι η αφύπνιση της κοινωνίας των πολιτών και η ανάληψη
δράσης κατά της Κλιματικής Αλλαγής. Χωρίς ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ δεν υπάρχει ΖΩΗ. Το σύνολο των
έργων (γελοιογραφίες και κινούμενα σχέδια) αναδεικνύουν και τεκμηριώνουν ερευνητικά
διάφορες πτυχές της κλιματικής αλλαγής, όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η αλλαγή του
κλίματος, η ερημοποίηση, η εξαφάνιση της βιοποικιλότητας, η υπερθέρμανση του πλανήτη, το
λιώσιμο των πάγων, η εξάλειψη των ειδών. Αυτές και πολλές άλλες πτυχές του μηνύματος
αποτελούν μερικά μόνο από τα ζητήματα που παρουσιάζονται μέσα από τα έργα των παιδιών.
Τα παιδιά πρωτοστατούν για άλλη μια φορά. δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι δεν απομένει άλλος
χρόνος. Οι δικαιολογίες για την Kλιματική Αλλαγή έχουν στερέψει και το μόνο που μένει είναι να
κοιτάξουμε το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις, αντιλαμβανόμενοι ότι η Κλιματική
Αλλαγή, αποτελεί την πιο σοβαρή πλανητική κρίση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

