
 

 Σαρώστε για 

περισσότερα! 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή 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 παρέχονται 

από αυτή. 
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Από την τελευταία φορά που τα είπαμε, οι εταίροι του 
Co-Education in Green, έχουν, ορισμένοι, οργανώσει 
μονοήμερες εκδηλώσεις και κάποιοι  άλλοι,  Ημερίδες 
στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου!  

 

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ. 3, Σεπτέμβριος 2022 

  

Ημερίδα και Μονοήμερη Εκδήλωση του Co-Education in Green, στην Λιθουανία 
Η 1η  Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2022 στο Siauliai της Λιθουανίας. Ήταν διεθνής - αφού υπήρχαν 

συμμετέχοντες από το εξωτερικό καθώς και ντόπιοι συμμετέχοντες. Μεταξύ των τοπικών συμμετεχόντων υπήρξαν 

ενδιαφερόμενοι και συνεργαζόμενοι εταίροι που συμμετέχουν στο έργο: VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir 

plėtros biuras, Asociacija "Socialinis hubas", άτομα από την τοπική κοινότητα, άλλες ΜΚΟ που εργάζονται σε 

παρόμοιο τομέα, και ευάλωτες  κοινωνικές ομάδες.   

Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, η EDUKACINIAI PROJEKTAI παρουσίασε το έργο και τους εταίρους του έργου, 
τους στόχους του, καθώς και τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά του.   

 

 

Το “Co-Education in Green” 

προς τη γραμμή τερματισμού!  
 

▪ Online Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει ήδη αναπτυχθεί από τους εταίρους στα αγγλικά, απευθύνεται στις 
ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων, με στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων όσον αφορά 
την καθοδήγηση δημιουργίας περιβαλλοντικών έργων. Κυρίως, έργα που αποσκοπούν στη μετατροπή 
κοινόχρηστων χώρων σε προσβάσιμους χώρους πρασίνου, μέσω της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης 
της κοινότητας. Οι εταίροι ολοκλήρωσαν τις μεταφράσεις στις γλώσσες τους, και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
θα είναι διαθέσιμο στα λιθουανικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ιταλικά και ελληνικά.  

 

▪ Εγχειρίδιο για τη δημιουργία πολύ-αισθητηριακών κήπων 
Το εγχειρίδιο που έχει ήδη αναπτυχθεί από τους εταίρους στα αγγλικά, απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων 
και εκπαιδευτικά κέντρα και δίνει οδηγίες και κατευθύνσεις για τις απαιτούμενες διαδικασίες, υλικά και 
δραστηριότητες, για τη συν-δημιουργία προσβάσιμων πολύ-αισθητηριακών κήπων. Σύντομα, θα είναι επίσης 
διαθέσιμο στα λιθουανικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ιταλικά και ελληνικά. 

 

https://coeducationingreen.eu/gr
https://coeducationingreen.eu/en/outputs
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Επίσης, είχε προετοιμάσει μια παρουσίαση για τη δημιουργία του δικού τους πολύ-αισθητηριακού κήπου. 

Πραγματοποίησαν επίσης μια διαδικτυακή κλήση σε εταίρους από την Ισπανία (την Taller Baix Camp), οι οποίοι έχουν 

ήδη δημιουργήσει τον δικό τους πολύ-αισθητηριακό κήπο, και είχαν μια "ζωντανή" επίσκεψη σε αυτόν τον κήπο. 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους της εκδήλωσης, η EDUKACINIAI PROJEKTAI διοργάνωσε ένα εργαστήριο για να 

εμπλέξει τους συμμετέχοντες στην πρακτική δραστηριότητα, της δημιουργίας ενός μικρού πολύ-αισθητηριακού κήπου, 

δίπλα στις κτηριακές τους εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας διάφορα λουλούδια, βρώσιμα φυτά (πάπρικα, ντομάτες, 

και κάποια που έχουν διαφορετικά αρώματα, κ.λπ.). 

 

Παρείχαν όλα τα απαραίτητα υλικά για τους 

συμμετέχοντες (χώμα, σπόρους, φυτά, γάντια 

κ.λπ.).  

 
Η συμμετοχή ήταν μεγάλη  - γεγονός που έκανε 

την εκδήλωση ενδιαφέρουσα πέραν από το 

εκπαιδευτικό της χαρακτήρα.  

They are also planning to have one more event 
during autumn. 
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Μονοήμερη Εκδήλωση του Co-
Education in Green στην Ιταλία  
Η ΜΚΟ Polygonal, προσκάλεσε 

εκπαιδευτικούς,  που οργάνωσαν ένα 

υπέροχο απόγευμα με το Co-Education in 

Green στην Ιταλία! Τα παιδιά διασκέδασαν 

δημιουργώντας έναν προσβάσιμο κήπο, με 

τη χρήση διαφορετικών εργαλείων 

κηπουρικής! 

Επιπλέον, τα παιδιά έμαθαν για τις διαφορετικές 

ιδιότητες των φυτών και την υφή του χώματος. 

 Το καλοκαίρι δεν θα μπορούσε να είναι 

πιο πράσινο! 

 

 

Μονοήμερη Εκδήλωση του Co-Education in Green στην Πορτογαλία  
Αισθητηριακός κήπος του σχολείου της Vera Cruz 
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Οι δραστηριότητες της Ημερίδας του Πανεπιστημίου του Aveiro ξεκίνησαν τον Μάιο του 2022.  
Το πρώτο βήμα ήταν ο καθορισμός ενός "προφίλ χώρου", δηλαδή ο καθορισμός ορισμένων κριτηρίων για την επιλογή 
πιθανών χώρων με βάση τις ανάγκες της κοινότητας.  
Η ομάδα του Πανεπιστημίου του Aveiro άκουσε τη μαθητική κοινότητα, κάνοντας συναντήσεις με γονείς και 
εκπαιδευτικούς, για να προσδιορίσει τις ανάγκες του κοινοτικού σχολείου, σε σχέση με τη μετατροπή του διαθέσιμου 
χώρου σε έναν κοινόχρηστο χώρο πρασίνου. 

Μετά τον προσδιορισμό των διαθέσιμων χώρων στο σχολείο, ξεκίνησαν οι δραστηριότητες για την ανάπτυξη του 
αισθητηριακού κήπου. Μεταξύ αυτών, μπορούμε να αναφέρουμε τη ζωγραφική μιας τοιχογραφίας, τη συλλογή 
υλικών για τον κήπο (που περιλαμβάνει ξύλινες παλέτες και παλιά ελαστικά) και την προετοιμασία του εδάφους για 
τη φύτευση. Η τελική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, για να παρουσιαστεί το τρέχον σενάριο ανάπτυξης 
του αισθητηριακού κήπου του σχολείου Vera Cruz, στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου του έργου Co-education 
in Green. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα μας! 

https://coeducationingreen.eu/ 

Ακολουθήστε μας στο 

Facebook! 

@educationingreen 

Ακολουθήστε μας στο 

Instagram! 

@coeducationingreen 

Και τα επόμενα βήματα των εταίρων είναι... 
Τα σχέδια της κοινοπραξίας για το άμεσο μέλλον είναι 

▪ Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε όλες τις γλώσσες των εταίρων (δηλαδή, λιθουανικά, ισπανικά, 
πορτογαλικά, ιταλικά και ελληνικά). 

▪ Ολοκλήρωση του  Εγχειριδίου Δημιουργίας πολύ-αισθητηριακών κήπων, , σε όλες τις γλώσσες των εταίρων 
(δηλ. λιθουανικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ιταλικά και ελληνικά). 

▪ Περισσότερες εκδηλώσεις σε όλες τις χώρες των εταίρων  
▪ 4η και τελική διακρατική συνάντηση στην Πάτρα, Ελλάδα, που θα φιλοξενηθεί από την p-consulting.gr 

σύντομα, στις 13 Οκτωβρίου 2022. 

 

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

