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ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ  
 

NEWSLETTER N°6 

Αυτοί οι τελευταίοι 14 μήνες ήταν ιδιαίτερα περίπλοκοι για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων 

μας, την εξ αποστάσεως παραγωγή και τη διασφάλιση παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των 

IO.3 και I04. 

Προχωρήσαμε, λόγω της υγειονομικής κρίσης υγείας, κυρίως μέσω τηλεδιάσκεψης στο πλαίσιο 

της εταιρικής σχέσης και εξασφαλίσαμε διμερείς επαφές για τη διεκπεραίωση των παραγωγών 

μας ενόψει της μελλοντικής διαχείρισης. 

 

Εργαστήρια για την εξ αποστάσεως επεξεργασία των παραγωγών μας 

Για να διατηρήσουμε τη δυναμική (του έργου) και να διασφαλίσουμε μια καλή πρόοδο του 

έργου Social & Nature,  πέρα από τις διμερείς συναντήσεις, εργαζόμαστε σε εργαστήρια κατά 

τη διάρκεια μιας ημέρας συλλογικής εργασίας. 
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Ο στόχος του ΙΟ3 είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου για τα φαινόμενα, τις 

συνέπειες, την πρόληψη και την ανθεκτικότητα της κλιματικής αλλαγής. 

 

Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός «Νέου Πολιτισμού Κλιματικής Αλλαγής και των επιπτώσεών 

του στην Ευρώπη». Είναι μέρος της επιθυμίας της εταιρικής σχέσης να παρέχει  περιεχόμενο 

για κοινωνικούς λειτουργούς με θέμα την κλιματική αλλαγή. 

Έτσι, το IO.3 "Δεξιότητες και εκπαιδευτικό περιεχόμενο" συνδέεται πλήρως με το IO.4 

"δεξιότητες και εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την κοινωνική συνοχή σε συλλογικά έργα". 

Μόλις οι κοινωνικοί λειτουργοί εξοικειωθούν με θέματα κλιματικής αλλαγής, μαθαίνουν πώς 

να εμπλέκουν την κοινωνία των πολιτών και τους δημόσιους φορείς σε συλλογικά έργα. Το 

νέο πλαίσιο δεξιοτήτων,η μαθησιακή πορεία και το περιεχόμενο για το IO.3 έχουν σχεδόν 

ολοκληρωθεί. 

Απομένει να γίνει επεξεργασία και να οριστικοποιηθείε το περιεχόμενο του IO.4. 

Τα εργαστήρια ήταν μια πηγή έμπνευσης για τον 

επαναπροσδιορισμό και την προσαρμογή των ενοτήτων 

γύρω από αυτές τις έννοιες της κοινωνικής συνοχής και 

συμμετοχής.  

● Το IASIS και το ENAIP εργάστηκαν με θέμα 

”Bottom-up approach/Citizens Initiatives”. 

● Το MCE και ITG με θέμα "Project mode initiatives” 

● To UNESSA και IFRTS με θέμα "Create Social 

Cohesion through collective actions".  

Τα εργαστήρια κατέστησαν δυνατή τη συνοχή αυτής της παραγωγής IO.4 αποφεύγοντας την 

επανάληψη με το IO.3 και έτσι το έργο που βρίσκεται υπό επεξεργασία από τους εταίρους, 

θα επιτρέψει τις επόμενες εβδομάδες την πιλοτική εφαρμογή των προγραμματισμένων 

δράσεων. 

Νοιαζόμαστε για τη γη μας 
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Μια πιλοτική φάση για τους κοινωνικούς λειτουργούς 

 

Κάθε χώρα θα καλέσει τους μελλοντικούς, κοινωνικούς 

λειτουργούς και  επαγγελματίες στον τομέα αυτό να 

επωφεληθούν από εργαλεία μέσω δοκιμών κατά τη φάση του 

πειραματισμού. Για αυτούς τους ανθρώπους, είναι ζήτημα 

δοκιμής της συνάφειας των παραγωγών που 

πραγματοποιήθηκαν και υπολογισμού του ενδιαφέροντος 

ενσωμάτωσης αυτών των εργαλείων στις αντίστοιχες δομές 

τους. Ο στόχος είναι φυσικά η καλύτερη υποστήριξη του κοινού 

τους. 

Καλούμε διάφορους εκπαιδευτές της κοινοπραξίας να έρθουν κοντά στη δομή τους για να 

μπορέσουν να συμμετάσχουν και να εγγραφούν στη δοκιμαστική φάση του προτεινόμενου 

εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

IFRTS : +33 4.95.54.10.23 

ENAIP : +39 0141 353199 

MCE :  +30 213 0243159 

IASIS : +30 2108655039  

ITG : +33 9 77 42 92 01  

UNESSA : +32 81 32 76 60

2 01 77 42 92 0

Οι εκπαιδεύσεις θα είναι στη συνέχεια προσβάσιμες στην πλατφόρμα του έργου: 

https://www.socialandnature.eu/  

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ENAIP&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=10877360597919667302&lqi=CgVFTkFJUFoOCgVlbmFpcCIFZW5haXCSARFjb21tdW5pdHlfY29sbGVnZaoBDRABKgkiBWVuYWlwKAQ&ved=2ahUKEwin5_-Sn_7wAhXh8uAKHT29AOMQvS4wBXoECAQQKw&rlst=f
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Unessa+belgique
https://www.socialandnature.eu/
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SOCIAL & NATURE – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ 
 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΧΩΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΤΟΥ 2021. 

Προκειμένου να γίνει γνωστό το έργο και τα εκπαιδευτικά του εργαλεία, θέλουμε να 

διαδώσουμε πληροφορίες μέσω των κοινωνικών μας δικτύων. Η διάδοση στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης είναι σημαντική εάν θέλουμε οι κοινωνικοί λειτουργοί να 

μπορούν να αξιοποιήσουν σωστά το έργο μας και το εκπαιδευτικό του περιεχόμενο για να 

δράσουν στον αντίκτυπο των κλιματικών επιπτώσεων στην καθημερινή μας ζωή και στον 

κόσμο μας. 

Επίσης, τροφοδοτούμε τακτικά τον ιστότοπό μας και τη σελίδα μας στο Facebook 

προκειμένου να παρέχουμε χρήσιμα και απαραίτητα δεδομένα στο κοινό που στοχεύουμε. 

Facebook: https://www.facebook.com/socialandnatureproject 

Ιστοσελίδα: https: //www.socialandnature.eu 

Ας ελπίσουμε ότι το έργο μπορεί να είναι χρήσιμο σε όσο το δυνατόν περισσότερους 

ανθρώπους. 
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