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Ο οργανισμός EGInA έχει τη χαρά να ανακοινώσει το 1ο Δελτίο Τύπου για το έργο «Οικολογική παιδεία & 

Πράσινη Εκπαίδευση για τη δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή». 

13 Φεβρουαρίου 2023, Ιταλία 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι 
αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 
(EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτές. 

 

 

Έναρξη του 
έργου!

  
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το νέο μας έργο: Eco-

Literacy and Green Education for Climate Action (Οικολογικλη Παιδεία & 

Πράσινη Εκπαίδευση γι ατη δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή), με 

συντομογραφία ECOLitAct! Το ECOLitAct είναι ένα χρηματοδοτούμενο έργο 

Erasmus, διάρκειας 30 μηνών, με στόχο την ανάπτυξη μιας καινοτόμου, 

χωρίς αποκλεισμούς, αυτορυθμιζόμενης και προσαρμόσιμης προσέγγισης 

για τη διδασκαλία του οικολογικού εγγραμματισμού και των οικολογικών 

συμπεριφορών/στάσεων, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις αρνητικές 

στάσεις έναντι της κλιματικής αλλαγής. 

 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ευκαιριών οικολογικής 

εκπαίδευσης για εκπαιδευόμενους ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση & 

Κατάρτιση) από διαφορετικά επίπεδα και η καινοτόμος παροχή 

μαθησιακού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από 

επαγγελματίες/εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη. 
 

 

Το έργο είναι πανευρωπαϊκό με εταίρους από τη Σουηδία, την 

Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Σλοβενία  και την Ιταλία, οι οποίοι 

συνεργάζονται για την αντιμετώπισης του ζητήματος πολύπλευρα . 

 

Το έργο επιδιώκει να ενδυναμώσει τους 
επαγγελματίες/εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ & τους 
εκπαιδευόμενους, ώστε να αντιμετωπίσουν την 
παραπληροφόρηση σχετικά με το περιβάλλον & 
την κλιματική αλλαγή και να τους εμπνεύσει να 
υιοθετήσουν φιλικές προς το περιβάλλον 
συμπεριφορές/στάσεις. 
 
Επιδιώκει την ανάπτυξη ψηφιακού υλικού για την 
πράσινη εκπαίδευση/κατάρτιση που αφορούν τον 
«οικολογικό εγγραμματισμό» (Παιδεία 
Πληροφοριών στα ΜΜΕ σχετικά με την οικολογία & 
την κλιματική αλλαγή) και που εστιάζουν στην 
αλλαγή συμπεριφοράς/στάσεων, ενώ είναι 
διαθέσιμα και σε ψηφιακή μορφή για όλους, ιδίως 
σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. 
 
Το έργο θα υποστηρίξει τη δράση ενάντια στην  
κλιματική αλλαγή με κριτική σκέψη, ανάπτυξη 
ψηφιακών δεξιοτήτων και Παιδεία Πληροφοριών 
στα ΜΜΕ, ενθαρρύνοντας αλλαγές 
στάσεων/συμπεριφορών. Αυτό θα επιτευχθεί με τη 
δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που θα 
συγκεντρωθεί σε μια εργαλειοθήκη και ένα 
εγχειρίδιο, το οποίο θα δοκιμαστεί από 75 
επαγγελματίες/εκπαιδευτικούς συνολικά. 
 
Θα καταστήσει αυτή την ευκαιρία μάθησης 
διαθέσιμη σε όλους με αυτορυθμιζόμενο και 
εξατομικευμένο τρόπο μέσω μιας εκπαιδευτικής 
δομής, που θα βασίζεται σε ένα εργαλείο 
αυτοαξιολόγησης, το οποίο θα καθοδηγεί την 
πορεία μάθησης του καθενός. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 

έργο, επικοινωνήστε με 

julia.moreira@swideas.se 

 

mailto:julia.moreira@swideas.se
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ECOLitAct Συνάντηση 
έναρξης 

 

Η πρώτη συνάντηση για το έργο ECOLitAct 

πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά στις 20 Ιανουαρίου 2023 και 

συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων : 

 

SWIDEAS AB 

 
 

ACTIVE CITIZENS PARTNERSHIP 

 
 

IBERIKA EDUCATION GROUP GGMBH 

 
 

ANDRAGOŠKI  ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Από την έναρξη του έργου, τον Ιανουάριο του 2023, οι 

εταίροι εργάζονται για την ανάπτυξη τριών  

αποτελεσμάτων: 

 
Ανάπτυξη μίας εργαλειοθήκης με δέκα 

Ανοιχτούς  Εκπαιδευτικούς Πόρους σχετικά με 

τον εγγραμματισμό στην παιδεία 

πληροφόρησης, την κριτική σκέψη και τις 

ψηφιακές δεξιότητες και πέντε εκπαιδευτικά 

σενάρια που προωθούν φιλικές προς το 

περιβάλλον συμπεριφορές και στάσεις. 

Ανάπτυξη ενός εγχειριδίου που περιέχει πέντε 

ψηφιακά μαθήματα που στοχεύουν στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων στην παιδεία 

πληροφοριών γύρω από περιβαλλοντικά 

θέματα, προσεγγίσεις/στάσεις βιώσιμης ζωής 

και στην προώθηση γενικών γνώσεων σχετικά 

με τη θεματική της κλιματικής αλλαγής. 

Ανάπτυξη μιας δομής εκπαίδευσης με βάση ένα 

εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τους 

εκπαιδευόμενους, ώστε να κατανοήσουν τις 

ανάγκες τους σε δεξιότητες/ικανότητες σχετικά 

με την παιδεία πληροφορίων, που σχετίζονται 

με την κλιματική αλλαγή και τις περιβαλλοντικές 

γνώσεις/συμπεριφορές/στάσεις και να 

επιλέξουν την εξατομικευμένη εκπαίδευσή 

τους.

 

EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY 

  

https://www.swideas.se/
https://activecitizens.eu/
https://www.iberika.de/
https://www.iberika.de/
http://www.lu-velenje.si/
https://www.egina.eu/
https://www.egina.eu/

