ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

3 Ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
TΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
Το ενημερωτικό αυτό δελτίο στοχεύει να καλύψει τα ακόλουθα θέματα:
1.
Παραδοτέα του προγράμματος στην τρέχουσα φάση του προγράμματος,
2.
Συναντήσεις των εταίρων του προγράμματος
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I- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η παραγωγή των 5 παραδοτέων του προγράμματος προχωρά με
πολύ καλό ρυθμό, παρά την πανδημία και τα μέτρα που έχουν
περιορίσει τις δια ζώσης συναντήσεις μεταξύ των εταίρων.
Ο Οδηγός Δράσης του προγράμματος (IO.1, υπό την ευθύνη της
ITG Conseil) έχει ολοκληρωθεί και μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες
των συνεργαζόμενων εταίρων.

Η πλατφόρμα (IO2, υπό την ευθύνη της ENAIP) έχει δημιουργηθεί και είναι έτοιμη να
φιλοξενήσει νέο υλικό. Η δομή της πλατφόρμας είναι η ακόλουθη:

Οι ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού που αφορά στις επιπτώσεις της Κλιματικής
Αλλαγής (IO3, υπό την ευθύνη των MCE και IFRTS) είναι σχεδόν έτοιμες. Το 4ο Ενημερωτικό
Δελτίο θα παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των ενοτήτων του
εκπαιδευτικού υλικού.
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Από την Έρευνα Καλών Πρακτικών σχετικά με την Κοινωνική Συνοχή (IO4, υπό την ευθύνη
της UNESSA) συλλέχθηκαν 30 περίπου καλές πρακτικές, από όλες τις συμμετέχουσες
Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες αφορούν σε τοπικές, συλλογικές δράσεις ενάντια στην Κλιματική
Αλλαγή.
Η ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Οδηγού (IO5, υπό την ευθύνη της ITG Conseil) θα ξεκινήσει
εντός του Μαρτίου του 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του Έργου, επισκεφθείτε τον
διαθέσιμο σε 4 γλώσσες ιστότοπο του προγράμματος: https://www.socialandnature.eu/ ,
καθώς και τη σελίδα μας στο Facebook!

II- ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ:

27/11/2020 (skype meeting)
25/01/2021 (skype meeting
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Αναμένονται επίσης να πραγματοποιηθούν
online workshops που θα αφορούν στην
πορεία υλοποίησης του έργου (3ο, 4ο και 5ο
workshop) και πολλές διμερείς συναντήσεις

μεταξύ των εταίρων για την ανάπτυξη των
παραδοτέων του έργου.

Αυτό το έργο [Project N ° 2019-1-FR01-KA202-062336]
χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν
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