
 
 
 
 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2022 

 

Θέμα: Επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών με θέμα «Προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή» 

 

Αξιότιμε κύριε/ αξιότιμη  κυρία, 
 
Η Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού με τιμή σας καλεί να συμμετάσχετε 
στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, που διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR-
LIFE17 IPC/GR/000006: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy 
across Greece). 
 
Ειδικότερα:  
Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, που εξελίσσεται στον πλανήτη μας, συνιστά ήδη 
ένα φλέγον ζήτημα για τη σύγχρονη κοινωνία και αφορά, ειδικότερα, τις νεότερες 
γενιές. Η αποτροπή του φαινομένου είναι δύσκολη, οπότε πλέον κρίνεται σκόπιμο να 
ενημερωθεί ο πολίτης αφενός για τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από την 
κλιματική αλλαγή και αφετέρου για την ανάγκη προσαρμογής του σε αυτές.    
Προς την κατεύθυνση αυτή, αναλαμβάνεται δράση και υλοποιείται το έργο LIFE-IP 
AdaptInGR «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή στην Ελλάδα», στο πλαίσιο του οποίου διεξάγεται μονοήμερο σεμινάριο, με 
θέμα: «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή».  
 
Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και θα διεξαχθεί διαδικτυακά την 
Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022, 17:00-20:15.  
   
Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό πακέτο που έχει συνταχθεί στο πλαίσιο 
του έργου LIFE-IP AdaptInGR και το οποίο είναι διαθέσιμο για τους εκπαιδευτικούς  
προς χρήση  και αποτελείται από ένα θεωρητικό μέρος και ένα βιωματικό εργαστήριο 
(Workshop). Το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου έχει ως στόχο την εξοικείωση των 
εκπαιδευτικών με το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτή και 
την παρουσίαση κατευθυντήριων γραμμών για την εκπαίδευση των μαθητών, ενώ στο 
workshop προτείνονται σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, μέσω ασκήσεων και βιωματικών 
δράσεων. 
 
Για την καλύτερη διοργάνωση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την 
αίτηση συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο, μέχρι την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου. Θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και για την έγκαιρη ενημέρωσή σας  θα αποσταλεί email 
επιβεβαίωσης συμμετοχής με οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που θα συνδεθείτε, μέχρι 
την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022. 
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Αίτηση συμμετοχής: https://forms.gle/42vFGq1y4NBrdt4v9  
 
Το εκπαιδευτικό πακέτο είναι εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘ και στους συμμετέχοντες του 
σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.  
 
Το έργο LIFE-IP AdaptInGR υλοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
σε συνεργασία με 18 στρατηγικούς εταίρους από την κεντρική διοίκηση, την τοπική 
αυτοδιοίκηση Α’ και Β΄ βαθμού, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τη συγκεκριμένη δράση 
διατίθενται στο https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/. Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο.  
 
Για περαιτέρω διευκρινίσεις, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας  μέσω του 
email: spe@ellinikietairia.gr  ή τηλεφωνικά, μέσω του αριθμού: 2103316955-εσ.105. 
 

 
 

Με εκτίμηση, 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ζωή Πολυμεροπούλου 
 
 
 

Πρόεδρος Συμβουλίου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 

Δρ. Μιλτιάδης Λάζογλου 
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