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Co Education in Green 

Learn by green is our goal! 

 

 

Τι είναι το “Co-Education in Green”; 

Οι σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, έχουν  

αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού σε ό,τι αφορά 

την ενίσχυση δράσεων για περισσότερο βιώσιμες 

κοινωνίες. Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε ένας 

αυξανόμενος αριθμός πολιτικών πρωτοβουλιών που 

επιδίωκαν να μεταμορφώσουν τους δημόσιους χώρους 

σε χώρους πιο φιλικούς προς το περιβάλλον. Η 

εκπαίδευση είναι μια κρίσιμη πτυχή για την ανάπτυξη 

των βιώσιμων κοινωνιών, τη δημιουργία κοινωνιών 

χωρίς αποκλεισμούς, την καταπολέμηση της 

ανισότητας και την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ 

των κοινοτήτων.  

Το έργο “Co-Education in Green” επιδιώκει να 

προωθήσει τη σημασία της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης στην κοινότητα, με έμφαση στη μάθηση 

βάσει έργων, με τη συμμετοχή, κυρίως, εκπαιδευτών 

ενηλίκων, αλλά και εκπαιδευομένων, με έμφαση στους 

εκπαιδευόμενους με αναπηρία, και της τοπικής 

εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Το Έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτών 

ενηλίκων σε ό,τι αφορά την κοινοτική εκπαίδευση, 

δίνοντας έμφαση σε θέματα περιβάλλοντος και 

προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία . 

Ενδιαφέρεστε? 

Το έργο στοχεύει στις ακόλουθες ομάδες: 

• εκπαιδευτές ενηλίκων 

• εκπαιδευτές που εργάζονται με 

ενήλικες με αναπηρία  

• ενήλικες εκπαιδευόμενοι / 

εκπαιδευόμενοι με αναπηρία 

• εκπαιδευτικοί φορείς 

• τοπικοί, εθνικοί ή διεθνείς φορείς 

που δραστηριοποιούνται στην 

εκπαίδευση ενηλίκων 

Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι: 

▪ Διαδραστική Βάση Δεδομένων & Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

Η Βάση Δεδομένων θα περιέχει καλές πρακτικές και πληροφορίες για το πως μπορούν κοινόχρηστοι χώροι να 

μετατραπούν σε πράσινες – φιλικές προς το περιβάλλον – περιοχές, μέσα από συνεργατικές και χωρίς 

αποκλεισμούς διαδικασίες. Το μεθοδολογικό πλαίσιο θα εστιάζει στη δημιουργία κοινόχρηστων "πράσινων" 

χώρων και στις διαδικασίες υλοποίησης.  

▪ Online Εκπαιδευτικό Εργαλείο 

Το εργαλείο θα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και θα έχει ως στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών 

τους δεξιοτήτων, σε ό,τι αφορά την παροχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην κοινότητα, μέσω της 

μετατροπής κοινόχρηστων χώρων σε πράσινες προσβάσιμες περιοχές. 

▪ Εγχειρίδιο Δημιουργίας Αισθητηριακών Κήπων 

Το εγχειρίδιο θα είναι ένα καινοτόμο εργαλείο για πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς θα παρέχει 

πληροφορίες και οδηγίες για τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη δημιουργία προσβάσιμων αισθητηριακών 

"πράσινων" χώρων. 
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Τι έχει γίνει μέχρι τώρα; 

 
Οι εταίροι του έργου έχουν 

αναπτύξει το μεθοδολογικό πλαίσιο 

για τη δημιουργία κοινόχρηστων 

"πράσινων" χώρων. Το 

μεθοδολογικό πλαίσιο είναι  

διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα και 

μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021 θα 

είναι διαθέσιμο στα Ιταλικά, 

Ισπανικά, Ελληνικά, Λιθουανικά και 

Πορτογαλικά. 

Τα επόμενα βήματα είναι… 

Η Διαδραστική Βάση Δεδομένων βρίσκεται στο στάδιο της 

ανάπτυξης και θα είναι έτοιμη μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021 

στα Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Λιθουανικά και 

Πορτογαλικά. Η Διαδραστική Βάση Δεδομένων θα περιλαμβάνει 

πληροφορίες για τις ακόλουθες κατηγορίες:  

• Νομοθεσία και πρότυπα για κοινόχρηστους "πράσινους" 

χώρους και τη δημιουργία τους 

• Οδηγίες για το εθνικό σύστημα προστασίας του περιβάλλοντος 

• Στρατηγικές σχετικά με την προσβασιμότητα στους 

"πράσινους" χώρους: πληροφορίες και οδηγίες 

• Λίστα οργανισμών υποστήριξης και διαμεσολάβησης για τον 

μετασχηματισμό κοινόχρηστων "πράσινων" χώρων 

• Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

• Προστιθέμενη αξία 

 

 

Επιπλέον... 

Οι εταίροι του έργου θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούν συνεντεύξεις με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται 

στη μετατροπή κοινόχρηστων χώρων σε αστικές "πράσινες" περιοχές. Οι συνεντεύξεις αυτές θα είναι διαθέσιμες 

στην ιστοσελίδα και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης του έργου, καθώς επίσης θα είναι μέρος ενός βιβλίου που θα 

δημιουργηθεί και θα περιλαμβάνει πραγματικές ιστορίες από την Ευρώπη μετατροπής κοινόχρηστων αστικών 

χώρων σε χώρους αστικού πρασίνου! 

Επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα μας! 

https://coeducationingreen.eu/ 

Ακολουθήστε μας στο 

Facebook! 

@educationingreen 

Ακολουθήστε μας στο 

Instagram! 

@coeducationingreen 

https://coeducationingreen.eu/en/partners
https://www.facebook.com/educationingreen
https://www.instagram.com/coeducationingreen/

