
ΕΤΑΙΡΟΙ 

EUROCIRCLE / France 

eurocircle.fr

Elisabeth Bechara
elisabeth@eurocircle.info

DIE BERATER / Austria 

www.dieberater.com

Erol Koc
bridgestoeurope@dieberater.com

CATRO / Bulgaria 

catrobg.com

Viktoria Tsvetkova
v.tsvetkova@catro.com

CESIE / Italy

www.cesie.org

Giorgia Marinelli
giorgia.marinelli@cesie.org

BUPNET / Germany 

www.bupnet.de

Sabine Wiemann
swiemann@bupnet.de 

CARDET / Cyprus

www.cardet.org

Antonis Foukaras
info@cardet.org

PINA / Slovenia

www.pina.si

Mario Benkoc
mario.benkoc@pina.si

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η 
Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν.
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ΣΤΟΧΟΙ
• Να εξοπλίσει τους νέους με δεξιότητες κριτικής σκέψης 

και επικοινωνίας, απαραίτητες για την αποκάλυψη των 
ψεμάτων σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την 
παραποίηση των γεγονότων και των επιστημονικών 
ευρημάτων. 

• Να προετοιμάσει τους νέους να γίνουν πρεσβευτές του 
κλίματος, ώστε να υπερασπιστούν τον πλανήτη μας 
ενάντια στις καταστροφικές πρακτικές. 

• Να αναπτύξει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο να 
δώσει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους στον τομέα 
νεολαίας να χρησιμοποιούν καινοτόμους 
παιχνιδοποιημένους ψηφιακούς πόρους και δια ζώσης 
μεθόδους, για να ενισχύσουν τους νέους στην απόρριψη 
των ψεμάτων και της παραπληροφόρησης σχετικά με 
την κλιματική αλλαγή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Μια συλλογή των πιο κοινών μύθων και ψευδών 
ειδήσεων για το κλίμα μαζί με επιστημονικά γεγονότα 
και εξηγήσεις

• Διαδικτυακό περιβάλλον παιχνιδοποίησης, που θα 
περιέχει μαθησιακό περιεχόμενο πολυμέσων, 
διαδικτυακά κουίζ και γρίφους, χρήσιμα για την 
αποκάλυψη των ψευδών ειδήσεων για την κλιματική 
αλλαγή

• Σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτών για τους 
εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής με 
τη χρήση πρακτικών μη τυπικής εκπαίδευσης

• Μια κινητή εκπαιδευτική και μαθησιακή εφαρμογή με 
δραστηριότητες χρήσιμες για την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με το περιβαλλοντικό πρόβλημα

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ
• Εκπαιδευτές και εργαζόμενοι στον τομέα νεολαίας

• Νέοι

ΣΚΟΠΟΣ
Το έργο SLACC επιδιώκει να ενδυναμώσει τους νέους ως 
πρεσβευτές του κλίματος, ώστε να στηρίξουν τη γενιά των 
γονέων και των παππούδων τους στην απομυθοποίηση 
των λαϊκιστικών διαστρεβλώσεων σχετικά με το κλίμα μας.

ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ SLACC?
Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος 
στην κατανόηση της κλιματικής αλλαγής, των αιτιών και 
των συνεπειών της. Υπάρχει όμως και μια τεράστια ροή 
παραπληροφόρησης που έχει σχεδιαστεί, για να προκαλέσει 
σύγχυση στο κοινό και να δημιουργήσει αμφιβολίες σχετικά 
με την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής. Τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγιναν το 
μέσο των κυριότερων ψευδών ειδήσεων. 

Η πλειονότητα των νέων ευαισθητοποιείται όλο και 
περισσότερο σχετικά με τις κλιματικές κρίσεις και θεωρεί 
ότι η καταπολέμηση της κλιματικής τύχης είναι ένα κρίσιμο 
ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μέσα από το έργο 
θα εξοπλιστούν με τις γνώσεις και τις δεξιότητες, για να 
αντιμετωπίσουν τους κλιματικούς μύθους με επιστημονικά 
γεγονότα. Αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα να 
διαδώσουν αληθινές πληροφορίες και στάσεις για το κλίμα 
μας στους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους. 


