
 
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμος Σαλαμίνας, παραμένοντας συνεπής στην υλοποίηση πολιτικών 
εξωστρέφειας για τη νεολαία και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για το 
περιβάλλον, υλοποιεί ως Συντονιστής φορέας το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
“EUnvironment - EUnvironmental emergency in simple words” που χρηματοδοτείται 
από το  Erasmus+ για την Νεολαία από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Εθνικής 
Μονάδας Συντονισμού, ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Πρόκειται για μια Στρατηγική Σύμπραξη στον 
τομέα της νεολαίας με ένα δυναμικό σχήμα φορέων από την Ελλάδα, την Κύπρο, 
την Πορτογαλία και την Πολωνία, με συνολική διάρκεια 24 μηνών. 

Ο Δήμος Σαλαμίνας ως Συντονιστής του προγράμματος, προσκαλεί κάθε 
ενδιαφερόμενο στις 01 Μαρτίου 2023 και ώρα 09.00 π.μ. – 11.00π.μ. στην 
Εναρκτήρια Εκδήλωση που διοργανώνει για το έργο στην Αίθουσα Μπόγρης του 
Δημαρχιακού Μεγάρου, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου, καθώς και 
σχολικών μονάδων του νησιού. 

Βασικός στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση των νέων στα θέματα που 
αφορούν το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην τοπική 
κοινωνία, αλλά και τις πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και της 
βιώσιμης ανάπτυξης, με σκοπό οι ίδιοι οι νέοι να δρουν ως κοινωνοί των ιδεών 
αυτών αλλά και να μπορέσουν να ‘’οδηγήσουν’’ την κοινωνία σε ένα βιώσιμο τρόπο 
ζωής. Κατά την διάρκεια του προγράμματος το σύνολο των εταίρων θα εργαστεί 
γύρω από 5 βασικές δραστηριότητες, πιο συγκεκριμένα: 

1. Τη δημιουργία του "Envictionary", ενός λεξικού όρων και εννοιών που θα 

καλύπτουν όλο το φάσμα των θεματικών του έργου, την περιβαλλοντική 

κρίση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, πολιτικές και δράσεις για το κλίμα και την 

προστασία του περιβάλλοντος, με τρόπο φιλικό και προσιτό για τους νέους. 

 

2. Το Εγχειρίδιο – Εκπαιδευτικό Οδηγό για Εργαζόμενους στον τομέα της 

Νεολαίας με εργαλεία διαδραστικά και καινοτόμα, βασισμένα στη μη 

τυπική μάθηση, στις θεματικές του έργου. Σκοπός αυτού είναι, να δώσει 

εργαλεία και μεθόδους στους ανθρώπους που δουλεύουν με νέους για το 

πώς να μπορέσουν με πιο απλό και απτό τρόπο να καταλάβουν έννοιες 

πολύπλοκες, όπως η πράσινη ανάπτυξη, η κυκλική οικονομία, η βιώσιμη 

ανάπτυξη και οι πράσινες πόλεις. Το εργαλείο αυτό αναμένεται να γίνει 

πολύτιμος οδηγός και να εμπλουτίσει τις γνώσεις και δεξιότητες τόσο των 

ανθρώπων που δουλεύουν με τους νέους, αλλά και τους ίδιους τους νέους 

του νησιού μας, αλλά και των χωρών των εταίρων. 

 



 
 

 

3. Τα Διαδικτυακά Μαθήματα – MOOC Courses περιβαλλοντικής ορολογίας, 

στην καινοτόμα διεθνή πλατφόρμα λογισμικού ψηφιακής μάθησης e-

learning, MELO / Digital School. Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί διεθνώς 

βραβευμένη και αναγνωρισμένη πλατφόρμα e-learning Ελληνικής Εταιρείας, 

και είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και ανάπτυξης στον επιστημονικό 

τομέα του e-learning. Στο πλαίσιο του έργου, θα δημιουργηθεί μάθημα στην 

πλατφόρμα αυτή σχετιζόμενο με τις έννοιες και ορολογίες του έργου, 

δίνοντας την ευκαιρία σε νέους αλλά και εργαζόμενους στον τομέα της 

νεολαίας να παρακολουθήσουν ασύγχρονα και εξ’ αποστάσεως, στο πλαίσιο 

της ευρύτερης προετοιμασίας τους και εμπλοκής τους με τα καινοτόμα 

ψηφιακά εργαλεία και τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και 

βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

4. Τη δημιουργία Επιτραπέζιων Παιχνιδιών και Κόμικ με τη χρήση 

ανακυκλώσιμων υλικών, με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν, να 

ενημερώσουν και να δώσουν κίνητρο στους νέους να εμπλακούν σε δράσεις, 

αλλά και να πάρουν πρωτοβουλίες, για την προστασία του περιβάλλοντος 

και την κλιματική αλλαγή.  

 

5. Το σχεδιασμό του Environmental Application Game, ενός app, όπου θα 

μπορεί ο χρήστης να σκανάρει ένα qr code και μέσω αυτού να ενημερώνεται 

για βασικά ζητήματα, έννοιες, και στοιχεία που αφορούν στην κλιματική 

αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων, ο Δήμος Σαλαμίνας 

φιλοδοξεί, από κοινού με τους εταίρους του έργου, να ευαισθητοποιήσει, να 

ενημερώσει και να δώσει τα κίνητρα και εργαλεία στους νέους να γίνουν οι ίδιοι 

influencers, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

άλλων νέων στην προστασία του περιβάλλοντος. Με σύνθημά μας την κοινή ευθύνη 

όλων για την προστασία και τη δημιουργία συνθηκών ευημερίας για τους νέους της 

Ευρώπης, φιλοδοξούμε να αναδείξουμε πως ο πλανήτης είναι μέρος του εαυτού 

μας και, ως εκ τούτου, είναι ευθύνη όλων να τον προστατεύσουμε και να είμαστε 

μέρος της διατήρησης του. Ένας πιο βιώσιμος τρόπος ζωής είναι το βασικό μήνυμα 

που επιδιώκει το πρόγραμμα να προωθήσει στους νέους συμμετέχοντες, καθώς και 

οι αξίες της ενεργού συμμετοχής του πολίτη, της κοινοτικής συμμετοχής, της 

αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας 

Καθώς τα Αποτελέσματα του Έργου θα είναι προσβάσιμα από οποιοδήποτε 
ενδιαφερόμενο μέρος, το έργο στοχεύει να αφήσει το στίγμα του στην εκπαίδευση 
επιτρέποντας στους νέους, τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και στην 



 
 

εκπαιδευτική κοινότητα να επωφεληθούν και να κάνουν χρήση των οδηγών, των 
διαδικτυακών δια δραστικών μαθήματων, των κόμικς και των παιχνιδιών. 

Μέσω του προγράμματος αυτού, αλλά και αντίστοιχων πρωτοβουλιών του Δήμου, 
ενισχύεται η ενεργός συμμετοχή των νέων στην κοινωνία και καλλιεργείται η 
εξωστρέφεια τους, καθώς έρχονται σε επαφή με συμμετέχοντες από άλλες χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς: 

 Επικεφαλής: Municipality of Salamina, Greece 

 CSI Center for Social Innovation LTD, Cyprus 

 «ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΤΩΡΑ»- CYLN Greece  

 DYPALL NETWORK, Portugal  

 Association „Reflection on Europe” (ROE), Poland  

 AFOI KOUTSANTONI EE - RDC Company, Greece 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στο Δήμο Σαλαμίνας. 


