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Co Education in Green 

Learn by green is our goal! 

  

Το “Co-Education in Green” έως 

τώρα!  
Από την τελευταία φορά που επικοινωνήσαμε οι 
εταίροι του Co-Education in Green δουλεύουν 
πυρετωδώς! 

 

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ. 2 Ιούλιος 2022 

▪ Ψηφιακή Βάση Δεδομένων & 

Μεθοδολογία  

Το ψηφιακό εργαλείο που παρέχει βέλτιστες πρακτικές 
και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετατροπής των 
κοινόχρηστων χώρων σε πράσινους και φιλικούς προς το 
περιβάλλον χώρους, είναι έτοιμο να προσφέρει γνώσεις 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους! 

 

▪ Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Βάση Δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 
εκπαιδευτές ενηλίκων, τα εκπαιδευτικά κέντρα και την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς και από όλους όσοι 
δίνουν έμφαση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά, βιώσιμα ζητήματα. Είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, ελληνικά, 
ιταλικά, λιθουανικά, πορτογαλικά και ισπανικά. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη Βάση Δεδομένων 
επιλέγοντας μία από τις ακόλουθες ενότητες:  

▪ Νομοθεσία  

▪ Προστασία 

▪ Προσβασιμότητα 

▪ Μετασχηματισμός 

▪ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

▪ Προστιθέμενη αξία 

 ή μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε επιλέγοντας μία από τις χώρες. Η μεθοδολογία για τη 
δημιουργία κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και οι διαδικασίες υλοποίησης είναι επίσης έτοιμη και διαθέσιμη σε 
όλες τις γλώσσες των εταίρων. 

 

 

https://coeducationingreen.eu/gr
https://database.coeducationingreen.eu/el/
https://coeducationingreen.eu/docs/gr/IO1_1.pdf
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▪ Online Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει ήδη αναπτυχθεί από τους 
εταίρους στα αγγλικά, απευθύνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
εκπαιδευτών ενηλίκων, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη 
βιώσιμη διαχείριση μετατροπής κοινόχρηστων χώρων σε πράσινες 
προσβάσιμες περιοχές από τις κοινότητες. Το πρόγραμμα έχει 
ελεγχθεί πιλοτικά σε όλες τις χώρες των εταίρων, από 
εμπειρογνώμονες και έμπειρους εκπαιδευτικούς ενηλίκων και τα 
σχόλια που δόθηκαν ήταν ιδιαίτερα θετικά. 

2η Διακρατική Συνάντηση στο Κόρι της Ιταλίας  

Η Polygonal NPO, ήταν ο εταίρος υποδοχής της 2ης διακρατικής συνάντησης στο Cori της Ιταλίας στις 7 
Δεκεμβρίου 2021. Η σύμπραξη συζήτησε την οριστικοποίηση της ψηφιακής βάσης δεδομένων και της 
μεθοδολογίας, την ανάπτυξη και την περαιτέρω υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και 
τρόπους για την περαιτέρω ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα του έργου μας. Οι εταίροι 
που κατάφεραν να παρευρεθούν αυτοπροσώπως στη συνάντηση, απόλαυσαν μια επίσκεψη στον κοινόχρηστο 
χώρο πρασίνου στη λίμνη Giulianello. Η επόμενη διακρατική συνάντηση στο Αβέιρο της Πορτογαλίας, ορίστηκε 
επίσης για τις 10 Μαΐου 2022. 

Co-Education in Green 2η και 3η                
Διακρατικές Συναντήσεις 

 Παρόλο που η κατάσταση της πανδημίας COVID-19 
συνέχισε να επιβαρύνει όλους μας, οι εταίροι κατάφεραν 
να διεξάγουν τη 2η και την 3η Διακρατική Συνάντηση του 
έργου με μικτό τρόπο, δηλαδή τόσο με φυσική όσο και με 
διαδικτυακή συμμετοχή. 

 

https://coeducationingreen.eu/gr/course
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3η Διακρατική Συνάντηση στο Αβέιρο της 
Πορτογαλίας.   

Ο εταίρος που φιλοξένησε την 3η διακρατική συνάντηση 
στις 10 Μαΐου 2022 ήταν το πανεπιστήμιο Aveiro, στο 
Aveiro της Πορτογαλίας. Και πάλι, η συνάντηση διεξήχθη 
με μικτό τρόπο. Οι εταίροι συζήτησαν την οριστικοποίηση 
του εκπαιδευτικού εργαλείου και την ανάπτυξη του 
εγχειριδίου για τον τρόπο δημιουργίας πολυ-
αισθητηριακών κήπων σε πράσινες κοινόχρηστες αστικές 
περιοχές. Ο εταίρος υποδοχής προγραμμάτισε μια 
επίσκεψη στο EduPARK, ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης, 
του οποίου το εκπαιδευτικό εργαστήριο είναι ένας 
διαμορφωμένος χώρος μεγάλης αισθητικής, βιολογικής, 
γραφικής και ιστορικής αξίας - το πάρκο Infante D. Pedro. 

Τα επόμενα βήματα των εταίρων είναι τα εξής … 
Τα σχέδια της σύμπραξης για το άμεσο μέλλον είναι τα εξής 

▪ Οριστικοποίηση του  Εγχειριδίου Δημιουργίας Αισθητηριακών Κήπων , στα αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες 
των χωρών των εταίρων.  

▪ Εκδηλώσεις ενημέρωσης σε όλες τις χώρες των εταίρων 

▪ 4η και τελική διακρατική συνάντηση στην Πάτρα,  από την p-consulting.gr, στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2022 

Επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα μας! 

https://coeducationingreen.eu/ 

Ακολουθήστε μας στο 

Facebook! 

@educationingreen 

Ακολουθήστε μας στο 

Instagram! 

@coeducationingreen 

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

