
 

 

 

 

                                                                                                            Κοηάνθ, 5 Δεκεμβρίου 2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θζμα: «Πραγματοποίθςθ μακθςιακισ δραςτθριότθτασ (LTTA) ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+ 

‘Climate Change in classroom and beyond’» 

 

Από τισ 21 ζωσ τισ 25 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιικθκε θ προγραμματιςμζνθ μακθςιακι δραςτθριότθ-

τα  (LTTA - Learning Teaching and Training Activity) ςτθν Κοηάνθ, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ 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 Μακεδονί-

ασ (εταίροσ) ςε ςυνεργαςία με το 3ο Γενικό Λφκειο Κοηάνθσ. Στο πρόγραμμα ςυμμετζχουν επίςθσ θ Μεγά-

λθ Βρετανία, Βουλγαρία, Ιταλία και Τουρκία. Το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ και τθν ενερ-

γοποίθςθ των μακθτϊν ςχετικά με το περιβάλλον και τθν κλιματικι αλλαγι. Σκοπόσ του είναι να εμπνεφ-

ςει τουσ μακθτζσ να αναλάβουν δράςθ για τθν προςταςία και τθν ανάδειξθ των φυςικϊν πόρων ςτο πλαί-

ςιο τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και να ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ οράματοσ για το ςχολείο και τον 

πλανιτθ, μζςα από τθ ςυνεργαςία.  

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

ςε διάφορα εργαςτιρια και δραςτθριότθτεσ ςχετικά με το περιβάλλον και τθν κλιματικι αλλαγι. Επιπρό-

ςκετα, οι ςυμμετζχοντεσ από τισ άλλεσ χϊρεσ των εταίρων είχαν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν τον πολιτιςμό, 

τθν κουλτοφρα και τθ γαςτρονομία τθσ χϊρασ μασ και τθσ περιοχισ μασ. Συγκεκριμζνα¨: 

 ςτισ 21.11.2022 οι εκπαιδευτικοί και μακθτζσ του 3ου ΓΕΛ Κοηάνθσ υποδζχτθκαν μακθτζσ από τθ 

Βουλγαρία και τθν Τουρκία ςτο ςχολείο τουσ, τουσ ξενάγθςαν ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου και 

ςυμμετείχαν ςε διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Στθ ςυνζχεια, πραγματοποιικθκε επίςκεψθ ςτο 

Λαογραφικό Μουςείο και Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ Κοηάνθσ και οι επιςκζπτεσ ξεναγικθκαν ςτθν 

πόλθ τθσ Κοηάνθσ από τουσ μακθτζσ του 3ου ΓΕΛ. 

 Τθν Τρίτθ 22.11.2022 θ εκπαιδευτικι ομάδα του προγράμματοσ επιςκζφτθκε τθ Μονάδα Επεξερ-

γαςίασ Απορριμμάτων τθσ ΕΠΑΔΥΜ ςτο Νότιο Πεδίο του Λιγνιτικοφ Κζντρου Δυτικισ Μακεδονίασ 

τθσ ΔΕΗ. Εκεί ξεναγικθκαν ςτισ εγκαταςτάςεισ και είδαν από κοντά όλα τα ςτάδια διαλογισ και 

μεταποίθςθσ του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των αςτικϊν ςφμμεικτων απορριμμά-

των τθσ περιφζρειασ. Οι μακθτζσ και οι κακθγθτζσ εντυπωςιάςτθκαν από τθν τεχνολογία που χρθ-

ςιμοποιείται ςτθ μονάδα και από το πόςο ςθμαντικι είναι θ ςυνειςφορά τθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ 

τθσ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ. 

 Τθν Τετάρτθ 23.11.2022, οι μακθτζσ επιςκζφτθκαν το Europe Direct Western Macedonia - Δυτικισ 

Μακεδονίασ, όπου οι υπεφκυνοι τουσ ενθμζρωςαν για τθ λειτουργία, το ρόλο και τισ επιδιϊξεισ 

του κζντρου και μζςα από διαδραςτικζσ, βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ οι μακθτζσ απζκτθςαν γνϊ-

ςεισ για τουσ κεςμοφσ και τον ρόλο τθσ Ε.Ε., ενιςχφοντασ τθν ευρωπαϊκι τουσ ταυτότθτα. Επιπλζον 

οι ςυμμετζχοντεσ πλθροφορικθκαν για τθν ενθμερωτικι καμπάνια “Time to Move” του Eurodesk. 

 Τθν Πζμπτθ 24.11.2022 οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ςε βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ που οργάνωςαν οι 

εκπαιδευτικοί του 3ου ΓΕΛ Κοηάνθσ. Συγκεκριμζνα, ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να εκτιμιςουν το 

οικολογικό τουσ αποτφπωμα και να αναηθτιςουν τρόπουσ με τουσ οποίουσ αυτό μπορεί να μειω-
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κεί. Σε επόμενθ δραςτθριότθτα, παρουςίαςαν το τρόπο με τον οποίο μποροφν να χρθςιμοποιι-

ςουν διάφορα αντικείμενα για ζνα βιϊςιμο μζλλον. 

 Τθν Παραςκευι 25.11.2022, οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ςε δραςτθριότθτεσ που οργάνωςε θ Περιφε-

ρειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ. Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ ςχεδίαςαν τθν ιδανι-

κι πόλθ λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ ςτοιχεία βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, πολιτιςμοφ και ανκρϊπινων ςυ-

μπεριφορϊν και ςτάςεων, και ςτθ ςυνζχεια αξιολόγθςαν τισ δραςτθριότθτεσ τθσ μακθςιακισ 

δραςτθριότθτασ. Στο τζλοσ, από τθν Περιφερειακι Διευκφντρια Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, 

Δζςποινα Παπαδοποφλου, τουσ απονεμικθκαν τα πιςτοποιθτικά ςυμμετοχισ τουσ ςτθ μακθςιακι 

δραςτθριότθτα.  

Επίςθσ, τθν ίδια θμζρα, ζγινε ςφντομθ ενθμζρωςθ πάνω ςτθν ιςτορία, το κτίριο και τισ ςυλλογζσ 

τθσ Κοβενταρείου Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ Κοηάνθσ και οι μακθτζσ ξεναγικθκαν ςτουσ χϊρουσ 

τθσ. 

 

Το πρόγραμμα “Climate Change in Classroom and Beyond” ολοκλθρϊνεται τον Φεβρουάριο 2023. Τα ςυ-

νεργαηόμενα ςχολεία αναηθτοφν ιδθ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα ςυνεχίςουν τθ μελλοντικι τουσ ςυνερ-

γαςία και κα τθν επεκτείνουν ςε νζεσ ςυμπράξεισ. 
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