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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», ΣΤΗΝ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 «ΣΚΕΛΟΣ 2 –
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
“EUnvironment calls for action”.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΙ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΝΟ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
Σκοπός του έργου: Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των νέων για περιβαλλοντικά ζητήματα
καθώς και η ενημέρωση τους σχετικά με τις πολιτικές και τους μηχανισμούς που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή
Ένωση ως εργαλείο αλληλεγγύης και συνοχής.
Περίληψη του Έργου: Το έργο αποσκοπεί στη συμμετοχή νέων, μαθητών λυκείου και μέλη
τοπικών κοινωνιών σε δραστηριότητες που έχουν σκοπό την ευαισθητοποίησή τους σε περιβαλλοντικά
θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εσωτερικό της ή ακόμα και σε διεθνές
επίπεδο.
Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τις γνώσεις τους
σχετικά με δράσεις και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Πράσινη Συμφωνά, Εθνικές
Πρωτοβουλίες για το περιβάλλον, κ.α.
Μέσα από την παρακολούθηση δια ζώσης μαθημάτων οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να
πληροφορηθούν εις βάθος σε έννοιες και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται και αναφέρονται στις
πολιτικές που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων.
Τα επιτραπέζια παιχνίδια που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου θα προσφέρουν έναν
ευχάριστο τρόπο εκπαίδευσης, που θα διατεθεί και σε σχολικές μονάδες.
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Μέσα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων οι συμμετέχοντες και η τοπική κοινωνία θα
εκφράσουν την άποψή τους για την κλιματική αλλαγή και το πως τη βιώνουν/αντιμετωπίζουν στην
καθημερινότητά τους.
Μέσω της δραστηριότητα του Δομημένου Διαλόγου, οι νέοι θα συζητήσουν με αρμόδιους χάραξης
πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο και θα τοποθετηθούν σε θέματα Ευρωπαϊκών
Πολιτικών και πρωτοβουλιών για το περιβάλλον.
Εν κατακλείδι κεντρικός στόχος του έργου αποτελεί η ενίσχυση της αίσθησης το ότι ο
συμμετέχοντας ανήκει στην οικογένειας της Ευρώπης και υπό το πρίσμα αυτό, προβλέπει τις ανάγκες
των μελών της, παίρνει πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση και προσφέρει την ανάλογη υποστήριξη
στα μέλη της.
Δραστηριότητες Έργου:
1)

Διαδικτυακά μαθήματα (MOOC Courses) για την Πράσινη Συμφωνία, όρους και έννοιες
που χρησιμοποιούνται σε δράσεις, πολιτικές, έρευνες, βιβλιογραφία κτλ με θέμα το
περιβάλλον.

2) Ανάπτυξη επιτραπέζιων παιχνιδιών βασισμένα στην Πράσινη Συμφωνία με στόχο την
κατανόησή της.
3) Ερωτηματολόγια σχετικά με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που βιώνουν οι νέοι και οι
πολίτες στην καθημερινότητά τους.
4) Δομημένος Διάλογος βασισμένο στα αποτελέσματα της έρευνας και στην πολιτική που
προωθείται μέσω του EU Green Deal.
5) Εθελοντική περιβαλλοντική δραστηριότητα.
Προϋπολογισμός: €148.680,00

-ΟΔήμαρχος Σαλαμίνας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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