
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμαERASMUS+ KA2 

“Climate Change is Here” 

Το 2ο Γυμνάσιο Γέρακα καλεί τους ενδιαφερόμενους μαθητές (ηλικίας 14-15 ετών) να 

συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ERASMUS+ KA2 “Climate Change is 

Here”(διάρκειας 2 ετών, 2020 -2022). 

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των νέων ως προς τις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τα επακόλουθα προβλήματα στα μνημεία 

πολιτιστικής  κληρονομιάς της Unesco. 

Ειδικότερα, το σχολείο μας σε συνεργασία με σχολεία της Ισπανίας (διοργανώτριας χώρας), 

Ιταλίας, Πορτογαλίας και Κροατίας, θα προσπαθήσει μέσα από αυτό το πρόγραμμα, που 

αποσκοπεί στη συνεργατική συμμετοχή μαθητών, καθηγητών, γονέων και κοινότητας, να 

εκπληρώσει τους ακόλουθους στόχους: 

❖ Αξιολόγηση του αντίκτυπου της Κλιματικής Αλλαγής στις πόλεις μας και των 

επιπτώσεων αυτής στα μνημεία πολιτιστικής  κληρονομιάς της Unesco. 

❖ Ανάπτυξη διαλόγου με τους εταίρους για τη διαχείριση και προστασία της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

❖ Εκμάθηση μεθόδων προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντός μας 

μέσω της ατομικής μας συμπεριφοράς. 

❖ Προβολή της Ευρωπαϊκής μας ταυτότητας μέσω συζητήσεων για κοινά 

προβλήματα. 

❖ Διάχυση των αποτελεσμάτων και προτάσεις στις κοινότητές μας.  

Οι συμμετέχοντες μαθητές από όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία θα κληθούν να 

δημιουργήσουν ερευνητικά σχέδια εργασίας (projects), ατομικά ή ομαδικά, και να 

πραγματοποιήσουν ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως: 

➢ Δημιουργία οδηγού Bιώσιμου Tουρισμού με τίτλο “ Love it Save it”. 

➢ Σύναψη Πράσινης Συμφωνίας. 

➢ Δημιουργία βίντεο, αφισών, άρθρων, διαλόγων και συνδιασκέψεων που προάγουν 

καλές πρακτικές σε σχολεία/οικογένειες. 

➢ Συγκριτική Μεσογειακή Έρευνα που θα περιλαμβάνει αναλύσεις τοπικών 

κλιματογραφημάτων και φωτογραφικά αρχεία τοπικών μνημείων που έχουν 

υποστεί φθορές. 

➢ Καταγραφή επιθετικής χλωρίδας και πανίδας. 

➢ Μετρήσεις θαλάσσιας στάθμης και μελέτη τοπικών επιπτώσεων. 

➢ Δημιουργία λογότυπου, διαγωνισμοί, καθιέρωση αναμνηστικών ημερών. 

➢ Δημιουργία διαφημιστικών και ενημερωτικών φυλλαδίων, ιστοσελίδας project και 

e Twinning. 

Τι κερδίζω από τη συμμετοχή μου σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα; 

☺ Επισκέψεις σε μνημεία Unesco.  

☺ Επίσκεψη στα σχολεία των εταίρων με πληρωμένα έξοδα (όταν αρθούν τα 

περιοριστικά μέτρα). 

☺ Ανταλλαγή καλών πρακτικών με μαθητές άλλων χωρών. 

☺ Βεβαίωση συμμετοχής σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στο βιογραφικό. 



☺ Βελτίωση ψηφιακών δεξιοτήτων. 

☺ Εξάσκηση της Αγγλικής Γλώσσας. 

 

Πώς μπορώ να εγγραφώ; 

Μπορείς να εγγραφείς online εδώ:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu__oOahiikaDxNaWFqLbgG2eQr8gA

GPPNXA7mFBkYieQmmg/viewform  (φόρμα google). 

 

Παιδαγωγική Ομάδα:  

Αποτελείται από 12 μαθητές και 6 καθηγητές: Περτσινίδου Κ., Αλβέρτης Ν., 

Ζαφειριάδου Κ., Κάσση Μ., Σγουρόπουλος Β., Χάβρη Χ.. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu__oOahiikaDxNaWFqLbgG2eQr8gAGPPNXA7mFBkYieQmmg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu__oOahiikaDxNaWFqLbgG2eQr8gAGPPNXA7mFBkYieQmmg/viewform

