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Τη δεύτερη συνάντηση εταιρικής σχέσης, οι 
στόχο ι κα ι ο ι δραστηρ ι ό τη τ ες του 
μελλοντικού προγράμματος εργασίας


Τα βασικά πορίσματα της εθνικής αναφοράς 
και της συγκριτικής έκθεσης σχετικά με την 
αειφόρο διαχείριση των μη αναπαραγωγικών 
προϊόντων (NRGs) σε κάθε χώρα εταίρο


Τα θέματα των τριών διδακτικών ενοτήτων 

Η παρουσίαση των στόχων αειφόρου 
ανάπτυξης (SDGs) από 7 έως 12. 

Ο στόχος μας 
Χρηματοδοτούμενο από το 
Erasmus + στο πλαίσιο της 
Βασικής Δράσης 2, Συνεργασία 
και Καινοτομία γ ια Καλές 
Πρακτικές, το CHERISH Project 
στοχεύει στην παροχή στους 
εκπαιδευτικούς Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης ένα συνεκτικό 
σύνολο πληροφοριών και ένα 
πρόγραμμα διδασκαλίας που 
επικεντρώνεται στην αξιοποίηση 
και τη βιώσιμη διαχείριση των μη 
αναπαρα γώγ ι μων αγαθών 
(NRGs).

 

Το διαδραστικό πρόγραμμα 
διδασκαλίας θα αποτελείται από 
διδακτικές ενότητες με ισχυρό 
ευρωπαϊκό προφίλ και ιδίως 
όσον αφορά τον β ιώσ ιμο 
τουρισμό . Οι ενότητες θα 
σχεδιαστούν χρησιμοποιώντας 
κ ρ ι τ ή ρ ι α E C V E T, γ ι α ν α 
βοηθήσουν τους δασκάλους να 
ευαισθητοποιήσουν και να 
αναπτύξουν μια ενεργητική 
στάση μεταξύ των μαθητών τους 
στη βιώσιμη ανάπτυξη της 
Ευρώπης.


Μία από τις πιο καινοτόμες 
πτυχές του CHERISH είναι ο 
ισχυρός διεπιστημονικός και 
διατομεακός χαρακτήρας του 
έ ρ γ ο υ , ε π ι τ ρ έ π ο ν τ α ς τ η 
συνέργεια μεταξύ κατάρτισης, 
επιστημονικής έρευνας και 
επιχειρήσεων.

Καλώς ήλθατε στο δεύτερο 
ενημερωτικό δελτίο του έργου 

CHERISH

Σε αυτήν την έκδοση, θα βρείτε μια 
ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες 
και τα αποτελέσματα του έργου μας από 
τότε που ξεκίνησε (Νοέμβριος του 2019.) 
Συγκεκριμένα θα επισημάνουμε:



 

Δεύτερη συνάντηση των εταίρων

Τηλεδιάσκεψη - Σεπτέμβριος 2020 
Λόγω του υγειονομικού πλαισίου, οι συνεργάτες του 
έργου CHERISH συγκεντρώθηκαν σε μια online 
διήμερη συνάντηση έργου τον Σεπτέμβριο.

Οι κύριοι στόχοι της συνάντησης ήταν να συζητηθούν 
τα βασικά ευρήματα από την εθνική έρευνα της 
χώρας εταίρου σχετικά με την κατάσταση της τέχνης 
της αειφόρου διαχείρισης των NRGs και να καθορίσει 
το σχέδιο εργασίας για το σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη των τριών εισαγωγικών διδακτικών 
ενοτήτων που θα παραχθούν για το IO2.

Τους τελευταίους 12 μήνες, η συνεργασία CHERISH έχει δημιουργήσει: 

Περιπτωσιολογικές μελέτες εταιρειών και ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στη βιώσιμη 
διαχείριση των NRG

Εθνικές εκθέσεις που παρουσιάζουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για την αειφόρο 
διαχείριση των NRG που έχουν επιτευχθεί από τις πέντε χώρες που συμμετέχουν στο έργο

Συγκριτική έκθεση σχετικά με τις ορθές πρακτικές στη βιώσιμη διαχείριση των NRGS


Βασικά ευρήματα συγκριτικής αναφοράς : 

-  Υπάρχει προθυμία από όλες τις κυβερνήσεις των εταίρων να 
αντιμετωπίσουν το ζήτημα της αειφόρου διαχείρισης και αξιοποίησης 
των εθνικών ανεμογεννητριών: Η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η 
Ιταλία και η Ισπανία έχουν εισαγάγει στο νομικό τους πλαίσιο εργαλεία, 
νόμους και οδηγίες για να προωθήσει τη διαφύλαξη των NRGs σύμφωνα 
με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης.


- Μεταξύ των θετικών προσεγγίσεων που παρατηρήθηκαν στις πέντε χώρες, μπορούμε να 
επισημάνουμε την ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών, την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών 
οδηγιών της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία και την ανάπτυξη διαφορετικών εργαλείων και έργων για 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.


- Ο αειφόρος τουρισμός θεωρείται συνήθως ως βασικός φορέας της αειφόρου διαχείρισης των 
NRGs και της οικονομικής ανάπτυξης που θα πρέπει να αναπτυχθεί και να ενθαρρυνθεί 
περαιτέρω σε κάθε χώρα.


- Πρέπει ακόμη να αναπτυχθούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις προκειμένου να 
προωθήσει τη βιώσιμη διαχείριση των NRG, δίνοντας προτεραιότητα στην κλιματική αλλαγή και 
στους οικονομικούς και τεχνολογικούς μετασχηματισμούς.

Τι έχει γίνει ...



 

Για περισσότερες πληροφορίες :  
www.cherish2020.eu 

Κάθε μ ί α από τ ι ς τρε ι ς 
ε ι σ α γω γ ι κ έ ς δ ι δ α κ τ ι κ έ ς 
ενότητες που θα αναπτυχθούν 
από κοινού από τη συνεργασία 
του CHERISH  θα αποτελείται 
από μια διδακτική παρουσίαση 
σ η μ ε ί ο υ ι σ χ ύ ο ς , έ ν α 
υποστηρ ι κ τ ι κό δ ιδακτ ι κό 
έ γ γ ρ αφ ο α ν αφ ο ρ ά ς γ ι α 
ε κ π α ι δ ε υ τ έ ς κ α ι έ ν α 
ερωτηματολόγ ι ο γ ι α την 
αξιολόγηση των πληροφοριών 
που παρέχονται στους μαθητές.

Ενότητα 3: NRGs και 
οικονομική διάσταση

Εισαγωγικές διδακτικές ενότητες

Τι έπεται ?

Ενότητα 1: NRGs και 
περιβαλλοντική διάσταση

Ενότητα 2: NRGs και κοινωνική 
διάσταση

Τους επόμενους μήνες, η συνεργασία του CHERISH Project  
θα δημιουργήσει ένα εισαγωγικό διδακτικό πρόγραμμα για 
τη διαχείριση των NRGs από την προοπτική του βιώσιμου 
τουρισμού, προκειμένου να παρέχει στους εκπαιδευτικούς 
και, συνεπώς, στους μαθητές τις βασικές έννοιες αυτών 
των θεμάτων. Το πρόγραμμα θα οργανωθεί σε τρεις 
ενότητες, καθεμία από τις οποίες θα αφιερωθεί στην 
ανάλυση του θέματος υπό το φως μιας από τις τρεις 
διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης.



Παρουσίαση SDGs

Οι 17 Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs) έχουν υιοθετηθεί από όλα τα 
κράτη μέλη του ΟΗΕ στα τέλη του 2015. Το AGENDA 2030 έχει τη 

φιλοδοξία να αντιμετωπίσει αυτά τα 17 SDG για τα επόμενα χρόνια. 
Θα είναι μια μοναδική πρόκληση για όλες τις κυβερνήσεις, αλλά 
και για τον ιδιωτικό τομέα, τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και τους τακτικούς ανθρώπους που μπορούν όλοι να 
βοηθήσουν στην επιτάχυνση της επίτευξης των SDGs.

Δεδομένου ότι τα SDGs ορίστηκαν προκειμένου να επιτευχθεί 
μια βιώσιμη ανάπτυξη σε τρεις διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική 

και περιβαλλοντική), τα προϊόντα CHERISH καθορίζονται σύμφωνα 
με τους στόχους που αποσκοπούν ειδικά στη βελτίωση της αειφόρου 

διαχείρισης των NRG στα κράτη μέλη.


Στόχος 7:  Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και 
σύγχρονη ενέργεια για όλους

Στόχος 8:  Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη 
και την πλήρη απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους

Στόχος 9:  Οικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές, προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη 
βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την καινοτομία

Στόχος 10:  Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών

Στόχος 11: Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους 
οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς

Στόχος 12: Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και μεθόδους παραγωγής

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν 
αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των 
συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 

Για να μάθετε περισσότερα για τα 17 SDGs: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals

Αφού αναφέρθηκαν τα πρώτα έξι SDGs στο πρώτο μας ενημερωτικό δελτίο, ας 
ανακαλύψουμε κάτω από τον στόχο αειφόρου ανάπτυξης 7 έως 12.


