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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ N°5
Παρά την απόσταση και την πανδημία, οι εταίροι παραμένουν ενεργοί και δεσμευμένοι να παράγουν
το εκπαιδευτικό περιεχόμενο για το έργο. Παράλληλα με την παραγωγή του παραδοτέου 3 σχετικά με
τα κλιματικά φαινόμενα, τις συνέπειές τους, την πρόληψη και την ανθεκτικότητά τους (βλ. Newsletter
4), οι εταίροι εξέτασαν το περιεχόμενο του παραδοτέου 4 σχετικά με την κοινωνική συνοχή μέσω
συλλογικών δράσεων.
Μία από τις πραγματικές προκλήσεις για τους κοινωνικούς λειτουργούς είναι να βοηθήσουν στην
ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής και να ενσωματώσουν τους ανθρώπους που υποστηρίζουν στην «ζωή
της πόλης». Για το σκοπό αυτό, ενόψει των φαινομένων της αλλαγής του κλίματος, είναι απαραίτητο
να υιοθετηθεί μια συλλογική προσέγγιση στην κοινωνική δράση, επιτρέποντας στους πιο ευάλωτα
κοινωνικά πληθυσμούς, ιδίως να εισέρχονται σε έναν ενάρετο κύκλο πρωτοβουλιών πολιτών, να είναι
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οι φορείς των δικών τους απαντήσεων στις προκλήσεις της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος
και να αισθάνονται περισσότερο προβληματισμένοι όσον αφορά τις ενημερωτικές εκστρατείες.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί ως βασικοί παράγοντες για αλλαγή.
Η κοινοπραξία Social & Nature στοχεύει να εκπαιδεύσει μελλοντικούς κοινωνικούς λειτουργούς
και να τους εξοπλίσει για να μετακινηθούν εύκολα από μια ατομική σε μια συλλογική
προσέγγιση σε λειτουργία έργου.
Γι 'αυτό, οι εταίροι του Social & Nature συνέχισαν να αναπτύσσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και
πιο συγκεκριμένα στην παραγωγή του παραδοτέου 4 σε διάφορες ενότητες:

1.
2.
3.
4.

Εδαφική απεικόνιση
Παρέμβαση λειτουργίας έργου
Κοινωνική συνοχή & συμμετοχή των πολιτών
Ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων

Το Social & Nature στοχεύει στην προετοιμασία των κοινωνικών λειτουργών για την ενίσχυση της
εταιρικής σχέσης και των συνεργατικών σχέσεών τους με παράγοντες που είναι καλά συνδεδεμένοι
στην επικράτεια και με πραγματικές δεξιότητες στον εντοπισμό κοινωνικών αναγκών ειδικά για θέματα
κλιματικής αλλαγής.
Οι εταίροι έδωσαν προσοχή στην οικοδόμηση του προγράμματος κατάρτισης βάσει ορθών πρακτικών.
Αυτές οι καλές πρακτικές θα βρεθούν στο παραδοτέο 5 «Παιδαγωγική εργαλειοθήκη» (βλ. Παρακάτω
ενημερωτικό
δελτίο)
Παράδειγμα καλών πρακτικών
Το Transition είναι ένα κίνημα που αναπτύσσεται από το 2005.
Σχετίζεται με κοινότητες που εντείνουν τις προσπάθειες τους για
να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις ξεκινώντας τοπικά.
Έρχοντας κοντά μπορούν να βρούν συγκεντρωτικά λύσεις.

https://www.youtube.com/watch?v=r1y_6MT_M0c
More info : https://transitionnetwork.org/

Το πρόγραμμα e-learning Social & Nature θα βοηθήσει τους κοινωνικούς λειτουργούς να
μεταδώσουν τις γνώσεις τους και να εμπλακούν στους δημόσιους στόχους τους σε αλλαγή.
Αυτή η διαδικτυακή εκπαίδευση (IO4, με επικεφαλής την UNESSA) θα είναι άμεσα προσβάσιμη από
την πλατφόρμα του έργου: https://www.socialandnature.eu/
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ΝΈΑ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΤΑΊΡΟΥΣ ΤΟΥ SOCIAL & NATURE
ITALY – Activer les jeunes
L'Enaip Friuli Venezia Giulia υπέβαλαν αίτηση σε μια κλήση της Stairway to
SDG μέσω του συνεργάτη τους OIKOS FVG για την ανάπτυξη προγραμμάτων
ευαισθητοποίησης, εργαστηριακής κατάρτισης και καθοδήγησης για NEETs
(Νέοι που δεν απασχολούνται με την Εκπαίδευση, την Απασχόληση ή την
Κατάρτιση) σχετικά με τα θέματα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. (Βλέπε
ενημερωτικό δελτίο 4) Το έργο έχει επιλεγεί και το ENAIP προετοιμάζει την
έναρξη των δραστηριοτήτων που θα στοχεύουν στη συμμετοχή των νέων σε
εργαστήρια που θα εξηγούν τους στόχους και θα ενεργοποιούν τις προκλήσεις του hackathon για την
εκπλήρωσή τους.

GREECE – Stairways to SDG, learn more about the Sustainable Development Goal 13!
Ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 13, μας εμπλέκει «να αναλάβουμε επείγουσα δράση για την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών του», είναι ένας από τους 17 SDGs που
υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη ως παγκόσμια έκκληση για δράση για τον τερματισμό της
φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και την ενίσχυση της ειρήνης και ευημερίας. Το Μεσογειακό
Κέντρο Περιβάλλοντος είναι εταίρος του έργου Stairway to SDG, ενός έργου που υποστηρίζεται από
το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προτείνει στους επαγγελματίες
εκπαιδευτές μια διαδικτυακή διαδικασία μάθησης βασισμένη σε: μια εισαγωγή στους SDGs, μια
εφαρμογή για να ελέγξετε την τρέχουσα βιώσιμη συνειδητοποίησή σας και ένα σύνολο εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων για κάθε SDG.
Επισκέψου https://www.stairwaytosdg.eu/en/sdgs/13-climate-action
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