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Learn by green 
is our goal...

Σαρώστε για περισσότερα!

Εταίροι του Έργου

“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου,
καθώς αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.”

VsI Edukaciniai Projektai: μη κυβερνητικός 
εκπαιδευτικός φορέας, μη τυπικής εκπαίδευσης, 
απευθυνόμενος σε ποικίλες ομάδες-στόχους 
(Λιθουανία).

Open Europe: εκπαιδευτικό κέντρο μη τυπικής 
και άτυπης εκπαίδευσης (Ισπανία).

COMCY: μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης (Κύπρος).

Polygonal: μη κερδοσκοπικός οργανισμός που 
δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης 
νέων, της ενδυνάμωσης ενηλίκων και της 
ψηφιακής μάθησης, με στόχο την ενίσχυση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων (Ιταλία).

p-consulting.gr: εταιρεία πληροφορικής και 
εκπαίδευσης (Ελλάδα).

Universidade de Aveiro: φορέας τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και διεθνώς αναγνωρισμένο 
ερευνητικό κέντρο (Πορτογαλία).

Taller Baix Camp: μη κυβερνητικός οργανισμός 
που παρέχει υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές 
ανάγκες και τις οικογένειές τους (Ισπανία).



Τι είναι το 
“Co-education 

in Green”;

Ομάδα στόχος

Παραδοτέα του Έργου

Το “Co-Education in Green” είναι ένα διετές Έργο 
Erasmus+ (KA2). Κύριος σκοπός του Έργου είναι η 
ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών 
ενηλίκων σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση της 
κοινότητας, με έμφαση σε θέματα περιβάλλοντος 
και προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία. Στόχος 
είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων 
ουσιαστικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες και να 
προωθήσουν έργα μετατροπής των κοινόχρηστων 
χώρων σε πράσινες και προσβάσιμες, για όλους, 
περιοχές. 

Στόχοι του Έργου
 

• Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενη-
      λίκων σχετικά με τη εκπαίδευση της 
κοινότητας 
       και τις ηγετικές δεξιότητες 

• Βελτίωση της γνώσης των εκπαιδευτών ενηλίκων 
       σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση

• Ενίσχυση των σχέσεων των ατόμων εντός των 
       τοπικών κοινοτήτων και προώθηση των αξιών της 
       κοινωνικής ένταξης, της βιωσιμότητας και της 
        προσβασιμότητας

• Προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης
       μεταξύ οργανισμών και εταίρων που δραστη-
       ριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενη-
        λίκων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο 

Διαδραστική Βάση Δεδομένων 
& Μεθοδολογία για τη δημιουργία κοινόχρηστων 

πράσινων περιοχών

Πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο που παρέχει 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. 
Παράλληλα, θα αναπτυχθεί μια μεθοδολογία για τη 
δημιουργία κοινόχρηστων πράσινων χώρων.

Online Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  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 απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και 
εκπαιδευτικούς φορείς, και τους παρέχει πληροφορίες 
και συνοπτικές οδηγίες για τις διαδικασίες που 
απαιτούνται για δημιουργία προσβάσιμων 
αισθητηριακών χώρων πρασίνου.

• εκπαιδευτές ενηλίκων

• εκπαιδευτές που εργάζονται με ενήλικες με 

      ειδικές ανάγκες 

• οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων, που   

      παρέχουν προγράμματα σε ενήλικες με  ειδικές 

       ανάγκες

• ενήλικες εκπαιδευόμενοι

• ενήλικες εκπαιδευόμενοι με αναπηρία ή 

      ειδικές ανάγκες

• εκπαιδευτική κοινότητα

• τοπικοί, εθνικοί ή διεθνείς φορείς 

     που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση 

      ενηλίκων


