
 

 

 

 

                                                                                                            Κοηάνθ, 27 Οκτωβρίου 2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θέμα: «Πραγματοποίηςη μαθηςιακήσ δραςτηριότητασ (LTTA) ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+ 

‘Climate Change in classroom and beyond’» 

 

Από τισ 14 ζωσ τισ 20 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιικθκε θ  προγραμματιςμζνθ μακθςιακι δραςτθριότθ-

τα  (LTTA - Learning Teaching and Training Activity) ςτθ Σόφια τθσ Βουλγαρίασ, ςτο πλαίςιο του προγράμ-

ματοσ Erasmus+ με τίτλο “Climate change in classroom and beyond” (κωδικόσ προγράμματοσ: 2020-1-

UK01-KA201-078893). Το πρόγραμμα υλοποιείται από τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ (εταίροσ) ςε ςυνεργαςία με το 3ο Γενικό Λφκειο Κοηάνθσ. Στο πρόγραμμα ςυμμετζχουν επίςθσ 

θ Μεγάλθ Βρετανία, Βουλγαρία, Ιταλία και Τουρκία. Το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ και 

τθν ενεργοποίθςθ των μακθτϊν ςχετικά με το περιβάλλον και τθν κλιματικι αλλαγι. Σκοπόσ του είναι να 

εμπνεφςει τουσ μακθτζσ να αναλάβουν δράςθ για τθν προςταςία και τθν ανάδειξθ των φυςικϊν πόρων 

ςτο πλαίςιο τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ  και να ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ  ενόσ κοινοφ οράματοσ για το ςχολείο 

και τον πλανιτθ, μζςα από τθν ςυνεργαςία. 

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ μακθςιακισ δραςτθριότθτασ οι ςυμμετζχοντεσ είχαν τθν ευκαιρία να ςυμμετζχουν 

ςε διάφορα εργαςτιρια και δραςτθριότθτεσ ςχετικά με τθν κλιματικι αλλαγι. Επιπρόςκετα, είχαν τθν ευ-

καιρία να  γνωρίςουν  τον  πολιτιςμό, τθν κουλτοφρα και τθ γαςτρονομία των χωρϊν των εταίρων και να 

ςυνεργαςτοφν ςε διάφορεσ δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ βαςιςμζνεσ ςτθν κλιματικι αλλαγι. Συγκεκρι-

μζνα: 

 Στισ 15.10.2022 πραγματοποιικθκε επίςκεψθ ςτθν ιςτορικι πόλθ Κoprivshtitsa, κοντά ςτθ Σόφια,  

όπου οι μακθτζσ παρατιρθςαν το πλοφςιο φυςικό περιβάλλον και ενθμερϊκθκαν για τα πολιτιςτικά ςτοι-

χεία τθσ περιοχισ.  

 Στισ 16.10.2022 οργανϊκθκε ξενάγθςθ ςτθν πόλθ Plovdiv γνωςτι και ωσ Φιλιπποφπολθ, Πολιτιςτι-

κι Πρωτεφουςα τθσ Ευρϊπθσ για το 2019. Η ομάδα των μακθτϊν ενθμερϊκθκε για τθν ιςτορία του τόπου 

και τθ δθμιουργία τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ τθσ πόλθσ ςτο πζραςμα των αιϊνων.  

 Στισ 17 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιικθκε θ πρϊτθ επίςκεψθ ςτο ςυνεργαηόμενο ςχολείο (32ο 

Σχολείο Σόφιασ “Άγιοσ Κλιμθσ Αχρίδοσ”) όπου θ διδαςκαλία των μακθμάτων γίνεται ςτθν Αγγλικι γλϊς-

ςα. Μετά τθν τελετι υποδοχισ και δραςτθριότθτεσ γνωριμίασ, οι ςυμμετζχοντεσ χωρίςτθκαν ςε μικτζσ 

ομάδεσ και δθμιοφργθςαν το ονειρεμζνο τουσ οικολογικό ςχολείο με ανακυκλϊςιμα υλικά. Ζπειτα, ακο-

λοφκθςε ξενάγθςθ ςτθν πόλθ τθσ Σόφιασ από τουσ μακθτζσ του ςχολείου.  

 Στισ 18 Οκτωβρίου 2022 οι ςυμμετζχοντεσ παρουςίαςαν τθν εκνικι τουσ κουηίνα και ζμακαν για 

τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ ςτισ χϊρεσ των εταίρων του προγράμματοσ. Ακολοφκωσ, οι ςυμμετζχοντεσ χω-

ριςμζνοι ςε μικτζσ ομάδεσ χρθςιμοποίθςαν υπολείμματα φαγθτϊν για καλλιτεχνικζσ δθμιουργίεσ. Τζλοσ, 

ςυηιτθςαν ςε ομάδεσ τθν ανάγκθ ανακφκλωςθσ και επαναχρθςιμοποίθςθσ των υλικϊν και δθμιοφργθςαν 

καταςκευζσ χρθςιμοποιϊντασ τουλάχιςτον τρία ανακυκλϊςιμα υλικά.  

 Στισ 19 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιικθκε ενθμζρωςθ για τον υγιεινό τρόπο διαβίωςθσ ςτθ 

Βουλγαρία και ςυηθτικθκαν αντίςτοιχεσ ςυνικειεσ ςτισ χϊρεσ των εταίρων του προγράμματοσ. Οι ομάδεσ 

των μακθτϊν επζλεξαν τυχαία ζνα κζμα ςχετικό με τθν κλιματικι αλλαγι και κλικθκαν να δθμιουργιςουν 

ςχετικι αφίςα για τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςχετικά με το κζμα. Τζλοσ απονεμι-
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κθκαν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ. Η επόμενθ ςυνάντθςθ των ομάδων μακθτϊν προ-

γραμματίηεται ςτθ χϊρα μασ τον επόμενο μινα.  

Στθ μακθςιακι δραςτθριότθτα ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ “Climate Change in classroom and beyond” 

ςυμμετείχε το 3ο Γενικό Λφκειο Κοηάνθσ ωσ ςυνεργαηόμενο ςχολείο. Τθν εκπαιδευτικι ομάδα αποτελοφ-

ςαν οι εκπαιδευτικοί Γιαννοφλα Τηϊτηθ-Οικονομολόγοσ  και Αλζξθσ Αλεξάνδρου- Φυςικόσ και οι μακιτριεσ 

τθσ Β’ Λυκείου, Αφοφρα Καςςάνδρα, Γρίβα Θεοδϊρα και Αςλανίδου Ευρϊπθ.  

 

 

 


