
 

  

 

To AGROS  είναι ένα καινοτόμο Erasmus+ KA2 πρόγραμμα το οποίο επιδιώκει να 

προσφέρει στοχευμένες δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την 

περιβαλλοντική υποβάθμιση σε διάφορες περιοχές και πόλεις της Ευρώπης. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

 

Παρόλο που το νέο έτος αρχίζει τον Ιανουάριο, για τον ακαδημαϊκό κόσμο και την 

εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της, το φθινόπωρο αποτελεί περισσότερο σύμβολο 

μιας νέας αρχής. Με τον ίδιο τρόπο, η ομάδα AGROS ξεκινά τον Σεπτέμβριο με νέα 

έμπνευση: ολοκληρώνουμε όλα τα αποτελέσματα του έργου και ανυπομονούμε να τα 

παρουσιάσουμε στο κοινό το συντομότερο δυνατό.  

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο, θα παρουσιάσουμε την πρόοδο του έργου, εστιάζοντας 

στα δύο τελευταία πνευματικά αποτελέσματα: IO2 και IO3. 

 

Περιεχόμενα ενημερωτικού δελτίου: 
🌱 Η 3η διακρατική συνάντηση σύμπραξης έργου 

🌿Εγχειρίδιο εκπαίδευσης και προσαρμογής - IO2 

🌱 Το βιβλίο βέλτιστων πρακτικών και πολιτικής - IO3 

🌿 Τι συμβαίνει στην εκπαιδευτική πλατφόρμα AGROS 

🌱Ίσως το βρεις ενδιαφέρον... 
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Η 3η διακρατική συνάντηση σύμπραξης έργου 
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Η 3η συνάντηση των εταίρων του AGROS διεξήχθη διαδικτυακά στις 30 Μαΐου 2022 λόγω 

των περιορισμών του covid. 

✅ Στο επίκεντρο αυτής της συνάντησης ήταν η παρουσίαση και η αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του 2ου πνευματικού αποτελέσματος - του εγχειριδίου κατάρτισης και 

προσαρμογής: οι εταίροι συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την οριστικοποίηση του 

περιεχομένου και την πλήρη κάλυψη των αναγκών της ομάδας-στόχου του έργου. 

✅ Το ALPDC παρουσίασε τη στρατηγική της πιλοτικής εφαρμογής της πλατφόρμας 

AGROS, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή τους επόμενους δύο μήνες. 

✅Η ομάδα της CSI παρουσίασε το βιβλίο IO3 - The Best Practices and Policy Book. Το 

χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο που θα αναπτυχθεί αναλύθηκαν από όλους τους 

εταίρους. 

📣Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις διάφορες παρουσιάσεις των εταίρων σχετικά με 

τις πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες. 
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Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης και Προσαρμογής - IO2 

 

 



 

Το 2ο πνευματικό αποτέλεσμα - το Εγχειρίδιο εκπαίδευσης και προσαρμογής (IO2) - 

αποσκοπεί στο να προσφέρει το ουσιαστικό πλαίσιο και την υποστήριξη στους 

εκπαιδευτές ενηλίκων για την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων, εργαλείων και υλικών 

του AGROS, ενισχύοντας το δυναμικό και την ικανότητα των εκπαιδευτών να 

χρησιμοποιούν τα εργαλεία και τα υλικά με την υψηλότερη δυνατή αξία, ενσωματώνοντας 

το πακέτο κατάρτισης στις διδακτικές τους δραστηριότητες και πώς να το χρησιμοποιούν 

ως συστατικό στοιχείο της εκπαίδευσης ενηλίκων και, τέλος, δημιουργώντας ένα επαρκές 

και κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον για τα άτομα που εκπαιδεύονται και καταρτίζονται 

σχετικά με την ενεργοποίηση των πράσινων στεγών και την περιβαλλοντική τους 

ευαισθητοποίηση. 

Το IO2 αποτελείται από 2 μέρη. Το 1ο απευθύνεται στις δραστηριότητες-ορόσημα του 

έργου, που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των άλλων αποτελεσμάτων 

του έργου: το θεωρητικό πλαίσιο, οι παρουσιάσεις των προγραμμάτων σπουδών και οι 

πηγές των μέσων ενημέρωσης, ενώ το 2ο μέρος αναφέρει τις προτάσεις πολιτικής, τα 

εκπαιδευτικά σενάρια και τους δείκτες που εμπλουτίζουν το περιεχόμενο και επιτρέπουν 

στο χρήστη να αποκτήσει περαιτέρω γνώσεις σχετικά με τα τρέχοντα πρότυπα στην 

εκπαίδευση ενηλίκων...  

Σύντομα, το εγχειρίδιο θα είναι διαθέσιμο στην αγγλική, ελληνική, λετονική, λιθουανική, 

ιταλική και γαλλική έκδοση στην ιστοσελίδα του έργου. 
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 Βιβλίο βέλτιστων πρακτικών και πολιτικής - IO3 

- IO3 

 

 

Το 3ο και τελευταίο πνευματικό αποτέλεσμα, το βιβλίο βέλτιστων πρακτικών και 

πολιτικής (IO3) βρίσκεται υπό ανάπτυξη και έχει ως στόχο να συνδυάσει την πρακτική 

και τη θεωρία, την ακαδημαϊκή γνώση και τη χάραξη πολιτικής! Πιο συγκεκριμένα, 

περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές πράσινων στεγών και πράσινων τοίχων σε όλες 

τις χώρες εταίρους, μαζί με ενδιαφέρουσες εικόνες και επιπτώσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την παιδαγωγική της εκπαίδευσης ενηλίκων. Επιπλέον, παρέχει μια 

επισκόπηση όλων των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της 
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υλοποίησης του έργου και καθιστά όλους τους ενδιαφερόμενους ενήμερους για τον 

αντίκτυπό του στις τοπικές κοινωνίες. 
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 Τι συμβαίνει στην εκπαιδευτική πλατφόρμα 

AGROS; 
 

 

 

 Η δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης του προγράμματος είναι έτοιμη για 

εξερεύνηση! Περιλαμβάνει και τις 9 ενότητες σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και στα 

αγγλικά, ώστε οι χρήστες να μπορούν να επωφεληθούν από τα μαθήματα AGROS και να 

υιοθετήσουν έναν πιο πράσινο τρόπο ζωής. Εγγραφείτε τώρα στο 

https://agrosproject.com/mooc και μάθετε περισσότερα για τα οφέλη των πράσινων 

στεγών στην καθημερινή ζωή και εργασία! 

 

 

 

                                  Ίσως το βρεις ενδιαφέρον... 

📣Οι εταίροι του AGROS θα οργανώσουν σύντομα εκδηλώσεις διάδοσης στις χώρες 

τους. Στις εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου, θα δοθεί  η 

ευκαιρία οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν την πλατφόρμα μάθησης 

AGROS. ✅Εταίροι από την Κύπρο έχουν ήδη υλοποιήσει μια τέτοια εκδήλωση. Η 

εκδήλωση έφερε σε επαφή ανθρώπους με παρόμοια ενδιαφέροντα και στάσεις απέναντι 

στο περιβάλλον🤝. Ελπίζουμε το ίδιο και σε άλλες χώρες συνεργασίας!  

➡️Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον λογαριασμό μας στο Facebook  και 

επικοινωνήστε με τους εταίρους του έργου.  

📣Αξίζει πάντα να μαθαίνεις και να διευρύνεις τις γνώσεις σου!!!  🌏Το παγκόσμιο 

συνέδριο Building Green 2023 στο Βερολίνο είναι μια πολυήμερη εκδήλωση που αφορά 

το πρασίνισμα των κτιρίων (πράσινο στην οροφή, στην πρόσοψη και στο εσωτερικό) με 

τα συνοδευτικά θέματα (συμπεριλαμβανομένου του αστικού κλίματος, της διαχείρισης 

των ομβρίων υδάτων, της βιωσιμότητας, της μελλοντικής πόλης). ☀️Κρατήστε την 
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ημερομηνία για το συνέδριο του επόμενου έτους! Διαδικτυακά ή δια ζώσης. Περισσότερες 

Πληροφορίες.  
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