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0.1. Εταίροι του έργου AGROS 
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0.2. Περίληψη των κυριότερων σημείων 

 

Το έργο «AGROS - Ενεργοποίηση των Συνεργιών των Πράσινων Στεγών ως εργαλείο 
για τη συμμετοχή των πολιτών και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης», 
ως πρακτική για την υποστήριξη ατόμων στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων, στις 
προσπάθειές τους ως πολίτες, να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση και να 
ευαισθητοποιήσουν άλλους ανθρώπους σχετικά με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, 
συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+ KA2 Cooperation for Innovation and the 
Exchange of Good Practices, KA204 Strategic Partnerships for Adult Education (2020-
1-ES01-KA204-082196). 

Το AGROS υποστηρίζει τους πολίτες και τα μέλη των τοπικών κοινωνιών γενικά, 
καθώς τους μεταδίδει μέσω της μη-τυπικής εκπαίδευσης την απαραίτητη 
τεχνογνωσία και έμπνευση για να υιοθετήσουν αυτήν την αστική πρακτική στο 
επίπεδο που επιθυμούν (καθώς οι πράσινες στέγες μπορεί να αποτελούν είτε ένα 
έργο μικρής εμβέλειας είτε να είναι μεγαλύτερες και πιο σύνθετες κατασκευές· το 
εκπαιδευτικό υλικό είναι κατάλληλο για άτομα ανεξάρτητα από το επίπεδο της 
προηγούμενης γνώσης τους και αφορά από αρχάριους-ιδιώτες έως επαγγελματίες ή 
περισσότερο ενημερωμένους πολίτες). Με αυτή την προσέγγιση, το έργο συμβάλλει 
στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και παρακινεί τους εκπαιδευόμενους 
να γίνουν ενεργά μέλη της προσπάθειας για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στα 
προβλήματα της κοινωνίας της ΕΕ: συνέργειες πράσινων στεγών και υιοθέτησή τους 
ως πολύτιμη περιβαλλοντική πρακτική με θετικά αξιόλογα αποτελέσματα. Το έργο 
αποτελεί πρακτική ενεργούς συμμετοχής, καθώς παρέχει στους πολίτες εργαλεία και 
τρόπους  δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Το έργο AGROS περιλαμβάνει 7 εταίρους (Δήμος La Palma del Condado -ALPDC, 
KAUNAS STP, XENIOS POLIS, LPS/LALRG, CENTER FOR SOCIAL INNOVATION, 
EURELATIONS, DA&DA) από 7 χώρες (Ισπανία, Λιθουανία, Ελλάδα, Λετονία, Κύπρος, 
Ιταλία, Γαλλία - Μαρτινίκα). 

Με βάση αυτές τις προϋποθέσεις, οι στόχοι του AGROS είναι: 

 
• να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με τα εκπαιδευτικά και 

μεθοδολογικά μοντέλα στο θέμα της συνέργειας πράσινων στεγών ώστε 
να επιτραπεί σε όλες τις ομάδες-στόχους (από αρχάριους έως 
επαγγελματίες ή πιο ευαισθητοποιημένους) να κατανοήσουν καλύτερα τι 
σημαίνει συνέργειες πράσινων στεγών και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν 
εστιάζοντας στην ανταπόκριση των πολιτών σε μεγάλα περιβαλλοντικά 
προβλήματα και λύσεις. Αυτή η εργασία οδήγησε στο πρόγραμμα 
σπουδών που δημιουργήθηκε από όλους τους εταίρους του AGROS υπό  
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• την καθοδήγηση των ειδικών σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών εντός 

της κοινοπραξίας με τίτλο «ΙΟ1 - Τα μαθήματα AGROS». 
 
• να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων για την καλύτερη 

εκμετάλλευση των προϊόντων, εργαλείων και μαθησιακού υλικού που 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια του AGROS. Το «ΙΟ2 - Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης 
και Προσαρμογής» συνοδεύει το «ΙΟ1 - Τα Μαθήματα AGROS». 

• να παρουσιάσει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 
έργου και να ενημερώσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα οφέλη των 
τοπικών κοινοτήτων από το έργο, να συνδυάσει πρακτική και θεωρία, 
ακαδημαϊκή γνώση και χάραξη πολιτικής, προς την αμοιβαία 
αλληλεπίδρασή τους με τον τίτλο «IO3 – Βιβλίο Βέλτιστων Πρακτικών και 
Πολιτικών». 
 

Στόχος αυτού του Εγχειριδίου είναι: 

 
• να προσφέρει το ουσιαστικό πλαίσιο και την υποστήριξη στους 

εκπαιδευτές ενηλίκων για την καλύτερη εκμετάλλευση των προϊόντων, 
εργαλείων και υλικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του AGROS, 

• να ενισχύσει το δυναμικό και την ικανότητα των εκπαιδευτών ως προς το 
πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία και τα υλικά με την υψηλότερη αξία· 
να ενσωματώσουν το εκπαιδευτικό πακέτο στις διδακτικές τους 
δραστηριότητες και να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο στην εκπαίδευση 
ενηλίκων, 

• να δημιουργήσει ένα επαρκές και κατάλληλο περιβάλλον μάθησης για 
άτομα που εκπαιδεύονται σχετικά με την ενεργοποίηση των πράσινων 
στεγών και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. 
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ΜΕΡΟΣ Α. Δραστηριότητες- ορόσημα του AGROS: 

εισαγωγή στη θεματική περιοχή του έργου και οδηγίες 

πλοήγησης στην πλατφόρμα 

 

1. Θεωρητικό Πλαίσιο του AGROS 

Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια κρίσιμη περίοδο όσον αφορά τις φιλικές προς το 

περιβάλλον τεχνολογίες ή τις πράσινες τάσεις των οποίων ο κύριος στόχος είναι η 

προσαρμογή της κοινωνικής ανάπτυξης στις απαιτήσεις της προστασίας του 

περιβάλλοντος, της διατήρησης των φυσικών πόρων και της προσαρμογής σε 

μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, οι πράσινες στέγες καλύπτουν αυτές 

τις ανάγκες και παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες από περιβαλλοντική, οικονομική και 

κοινωνική άποψη. Η κατασκευή πράσινων στεγών αναπτύχθηκε κυρίως στη Βόρεια 

Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη από τη δεκαετία του 1960, αλλά σήμερα είναι μια 

παγκόσμια τάση (για μια παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων στην έρευνα για τις 

πράσινες στέγες παγκοσμίως, βλ. Carvajal-Muñoz, Carmona García, 2015). Υπάρχουν 

ακόμη πολλές προκλήσεις για τους δήμους, τα ιδρύματα και τους ιδιοκτήτες κτιρίων 

να συγκρίνουν το κόστος και τα οφέλη των τύπων πράσινων στεγών (τόσο σε κλίμακα 

κτιρίου όσο και πόλης) και να προχωρήσουν στη σωστή επιλογή (βλ. van der Meulen 

SH, 2019). 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα πρέπει να 

βρίσκεται στον πυρήνα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνει τα εξής: 

• Παροχή πρόσβασης σε μαθητές όλων των ηλικιών στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς σχετικά με την 

κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα και τη βιωσιμότητα. 

• Καθιέρωση της εκπαίδευσης στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα ως τομέα 

προτεραιότητας στις πολιτικές και τα προγράμματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 

• Ενθάρρυνση και θεσμική υποστήριξη προσεγγίσεων αειφορίας που 

περιλαμβάνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση, ανάπτυξη οραμάτων, 

σχεδιασμού και διακυβέρνησης· ενεργή συμμετοχή των μαθητών και του 

προσωπικού, διαχείριση κτιρίων και πόρων και συνεργασίες με τοπικές και 

ευρύτερες κοινότητες. 

• Κινητοποίηση εθνικών και κοινοτικών κεφαλαίων για επενδύσεις σε βιώσιμες 

και πράσινες υποδομές, κατάρτιση, εργαλεία και πόρους για την αύξηση της  
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ανθεκτικότητας και της ετοιμότητας της εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2022). 

Η έναρξη στοχευμένων δράσεων και η προσαρμογή στις ειδικές συνθήκες σε 

διάφορες περιοχές και πόλεις της Ευρώπης είναι μια αποτελεσματική απάντηση στις 

προσπάθειες που γίνονται για να ανταποκριθεί η Ευρώπη στις αυξημένες ανάγκες 

και απαιτήσεις του σύγχρονου φυσικού περιβάλλοντος. Το έργο AGROS καλύπτει 

αυτές τις ανάγκες και παρέχει εκπαιδευτικές λύσεις με καθαρά πρακτική διάσταση.  

 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο AGROS αφορά: 

1) Την υποστήριξη των πολιτών στην απόκτηση και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων στο σχεδιασμό, την εφαρμογή, τη χρήση και τη βιώσιμη διαχείριση των 

πράσινων στεγών για την προστασία του κλίματος, την περιβαλλοντική δράση και την 

επίτευξη μια σημαντικής περιβαλλοντικής αλλαγής. Ο σχεδιασμός και η δημιουργία 

εκροών για την καλλιέργεια και διάδοση των πράσινων στεγών για όλους κινείται 

προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ενισχύει την αστική ανταπόκριση του ατόμου σε 

μεγάλα προβλήματα και λύσεις, πράγμα που αποτελεί δείγμα υπεύθυνης 

συμμετοχής. 

2) Την επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων, καθώς υποστηρίζει στο 

πλαίσιο της εκπαίδευσης την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές 

προκλήσεις και την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων. Οι συμμετέχοντες-

εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν σχετικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να 

αποτελέσουν παράγοντα αλλαγής για τις τοπικές κοινωνίες, ενώ θα τους δοθεί η 

ευκαιρία να αναπτύξουν την συγκεκριμένη τεχνογνωσία και το σχετικό πλαίσιο, 

επιλέγοντας έναν βιώσιμο τρόπο ζωής, αλλάζοντας συμπεριφορά και αποκτώντας 

πράσινες δεξιότητες. 

Το έργο AGROS υποστηρίζει τους πολίτες και τα μέλη των τοπικών κοινωνιών γενικά, 

καθώς τους μεταδίδει μέσω της εκπαίδευσης τη σωστή γνώση και έμπνευση για να 

υιοθετήσουν αυτήν την αστική πρακτική στο επίπεδο που επιθυμούν (καθώς οι 

πράσινες στέγες μπορεί να αποτελούν είτε ένα έργο μικρής εμβέλειας είτε να είναι 

μεγαλύτερες και πιο σύνθετες κατασκευές· το εκπαιδευτικό υλικό είναι κατάλληλο 

για άτομα ανεξάρτητα από το επίπεδο της προηγούμενης γνώσης τους και αφορά 

από αρχάριους-ιδιώτες έως επαγγελματίες ή περισσότερο ενημερωμένους πολίτες). 

Με αυτή την προσέγγιση, το έργο συμβάλλει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής 

συνείδησης και παρακινεί τους εκπαιδευόμενους να γίνουν ενεργά μέλη της 

προσπάθειας για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στα προβλήματα της 

κοινωνίας της ΕΕ: συνέργειες πράσινων στεγών και υιοθέτησή τους ως πολύτιμη 

περιβαλλοντική πρακτική με θετικά αξιόλογα αποτελέσματα. Το έργο αποτελεί  
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πρακτική ενεργούς συμμετοχής, καθώς παρέχει στους πολίτες εργαλεία και τρόπους  

δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

  

 

2. Παρουσίαση Προγράμματος Σπουδών και Ενοτήτων 

Πρόγραμμα Σπουδών AGROS και Εισαγωγή στις Μαθησιακές Ενότητες 

Ένα καινοτόμο Πρόγραμμα Σπουδών AGROS που δημιουργήθηκε από όλους τους 

εταίρους του έργου AGROS καλύπτει ένα φάσμα θεμάτων συνεργιών πράσινων 

στεγών για να επιτρέψει σε όλες τις ομάδες-στόχους (από αρχάριους έως 

επαγγελματίες ή πιο ευαισθητοποιημένα άτομα) να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι 

οι συνέργειες πράσινων στεγών και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν εστιάζοντας σε 

ανταπόκριση των πολιτών σε μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα και λύσεις. 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους: 

• να προωθήσει τις πράσινες στέγες ως απάντηση των πολιτών στην προστασία 

του περιβάλλοντος, την ενεργό συμμετοχή, καθώς και τη στρατηγική 

αειφόρου ανάπτυξης των δήμων και των κοινοτήτων· 

• να παρέχει στις ομάδες-στόχους όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις 

προσανατολισμένες στις πρακτικές πράσινων στεγών· 

• να ενσωματώσει την περιβαλλοντική ευημερία και την ατομική ευημερία, 

μέσω της εκπαίδευσης για τα οφέλη και την ευαισθητοποίηση για τις 

πράσινες στέγες· 

• να προωθήσει τη δημιουργία και την παράδοση καινοτόμων προϊόντων και 

ψηφιακών εργαλείων κατάρτισης που βασίζονται σε μεθοδολογίες 

διαφοροποίησης και σε προσεγγίσεις εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει τα ακόλουθα θέματα (ενότητες): 

1. Αστικό Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 

2. Αξιοποίηση της βιοποικιλότητας για την ευημερία της κοινωνίας 

3. Κατασκευή Πράσινων Στεγών και Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά, 

Υγειονομικά και Προσωπικά Οφέλη 

4. Ταξινομία των Πράσινων Στεγών λόγω των Κλιματικών και 

Περιβαλλοντικών Συνθηκών 

5. Ταξινομία Υλοποίησης Πράσινων Στεγών (Βότανα, Φυτά, Δέντρα) και 

Βελτιστοποίηση των Ειδών 

6. Πράσινες Στέγες στις Ευρωπαϊκές Πόλεις 
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7. Κηπουρικές εφαρμογές «Η περίπτωση του κρεολικού κήπου: ιστορία και 

πολιτισμικές πτυχές» 

8. Ενσωμάτωση Πράσινων Στεγών στη βιωσιμότητα της τοπικής κοινότητας 

9. Δομικά Στοιχεία και Περιορισμοί των Πράσινων Στεγών 

Το πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται ρητά σε ενήλικες αρχάριους και πιο 

ευαισθητοποιημένους εκπαιδευόμενους καθώς και σε επαγγελματίες και 

εκπαιδευτές. Όλα τα θέματα περιέχουν εισαγωγικές και γενικές πληροφορίες, αλλά 

και πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με εφαρμογές κηπουρικής καθώς και 

βέλτιστες πρακτικές λύσεις με βάση τη φύση για αστική ανάπλαση και συνέργειες 

πράσινων στεγών. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την επισκόπηση κάθε 

ενότητας, τους στόχους, τα βασικά αποτελέσματα και το επιδιωκόμενο επίπεδο 

γνώσεων. 

Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει μια μικτή προσέγγιση εκπαιδευτικού 

προγράμματος σπουδών που υποστηρίζει τη διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο 

(διαλέξεις) και διάφορες διαδικτυακές μεθόδους μάθησης, ενθαρρύνει όλους τους 

συμμετέχοντες να επιλέξουν την κατάλληλη για αυτούς μέθοδο μάθησης και να 

αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες. Τέτοιοι διαδικτυακοί 

εκπαιδευτικοί πόροι βοηθούν τους εκπαιδευόμενους και τους επαγγελματίες να 

παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με τις συνέργειες των πράσινων στεγών και τις 

νέες τεχνολογίες και να δρουν έγκαιρα και αποτελεσματικά. Ενώ η 

αποτελεσματικότητα της παραδοσιακής μάθησης πρόσωπο με πρόσωπο δεν μπορεί 

να αμφισβητηθεί, ωστόσο, η διαδικτυακή μάθηση έρχεται να προσφέρει ένα 

επιπλέον πλεονέκτημα όσον αφορά την ελευθερία στη μελέτη του προγράμματος. 

Η επισκόπηση των μαθημάτων AGROS (9 ενότητες) παρατίθεται στους παρακάτω 

πίνακες. 

 

Ενότητα 1. Αστικό Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Κεφάλαιο 1 Ολοκληρωμένος Πολεοδομικός Σχεδιασμός – ο 
βασικός παράγοντας για τη διασφάλιση της 
βιωσιμότητας των πόλεων 

Βασικές πληροφορίες για το αστικό περιβάλλον και 
την αστική ποικιλομορφία 

Θέμα 1 Αστικό περιβάλλον 

Σύνοψη βασικών στατιστικών για το αστικό 
περιβάλλον σε όλο τον κόσμο 
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Θέμα 2 Αναγκαιότητα Ολοκληρωμένου Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού 

Τι είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και τι ρόλο 
παίζει σε αυτόν η κλαδική συνεργασία 

Θέμα 3 Διαστάσεις Ολοκληρωμένου Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού 

Η πολυεπιστημονική φύση του αστικού 
σχεδιασμού. Ορισμοί οριζόντιας, εδαφικής και 
κάθετης ολοκλήρωσης 

Κεφάλαιο 2 Εφαρμογή του στόχου 11 της αειφόρου 
ανάπτυξης μέσω της σύνδεσης πολιτικών 
αειφορίας και πολεοδομικών πρακτικών 

Θεωρητικός και πρακτικός στόχος (Στόχος 11) 

Θέμα 1 Η Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Εισαγωγή της Ατζέντας 2030 του ΣΒΑ, 
κινητοποίηση σε 3 επίπεδα δράσης: παγκόσμιο, 
τοπικό, ατομικό 

Θέμα 2 Ολοκληρωμένη ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη 

Οφέλη από τη χρήση των ΣΒΑ για την προώθηση 
της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 

Θέμα 3 Στόχος 11 της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Κάντε τις 
πόλεις χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, 
ανθεκτικές και βιώσιμες 

Διαστάσεις του Στόχου 11, που σχετίζονται με τις 
πιο πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
πόλεις σήμερα, συσχέτιση με τον COVID-19 

Κεφάλαιο 3 Ο Ρόλος των Κοινοτήτων και των Τοπικών Αρχών 
στη Διαχείριση Πράσινων Στεγών για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη 

Πληροφορίες σχετικά με τη σημασία της 
κοινότητας και των τοπικών αρχών στη διαχείριση 
της πράσινης στέγης για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

Θέμα 1 Ο Ρόλος των Τοπικών Κοινοτήτων στην 
Περιβαλλοντική Αειφορία 
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Ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας και η διαχείρισή 
της, συμβολή στην τοποθέτηση πράσινων στεγών, 
άλλων χώρων πρασίνου 

Θέμα 2 Ο Ρόλος των Τοπικών Αρχών στη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη 

Βασικοί ρόλοι των τοπικών αρχών, σύνδεση με τις 
τοπικές κοινωνίες 

Θέμα 3 Καλές πρακτικές 

Το θέμα παρουσιάζει 2 καλές πρακτικές ως 
παραδείγματα για το πώς οι τοπικές αρχές και η 
κοινότητα μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη 
ανάπτυξη. 

Δραστηριότητες/Αξιολόγηση Η Ενότητα περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής τις οποίες μπορούν να βρουν 
οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος της Ενότητας 1. Οι 
ερωτήσεις βοηθούν στην αναθεώρηση των πιο 
σημαντικών τμημάτων της Ενότητας. 

Χρήσιμες συμβουλές/ 

Πρέπει και δεν πρέπει 

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να συμβουλεύουν τους 
εκπαιδευόμενους να εξερευνήσουν περισσότερα 
σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, να μάθουν 
περισσότερα για τους Παγκόσμιους Στόχους για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη, να τους ενθαρρύνουν να 
σκεφτούν ποιες βιώσιμες δράσεις εφαρμόζει η 
τοπική τους κοινότητα/ τοπικές αρχές. 
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Ενότητα 2. Αξιοποίηση της βιοποικιλότητας για την ευημερία της κοινωνίας 

Κεφάλαιο 1 Οι Πράσινες Στέγες ως Οικοσύστημα. Κατανόηση 
των παραμέτρων βιοποικιλότητας που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη 

Οι πράσινες στέγες μπορούν να προσφέρουν 
περιβαλλοντικά οφέλη στις πόλεις και να 
δημιουργήσουν οικοσυστήματα για τους 
ζωντανούς οργανισμούς, συμβάλλοντας έτσι στην 
ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Η ενότητα 
παρουσιάζει τις θετικές και τις αρνητικές 
επιπτώσεις της δημιουργίας τέτοιων 
οικοσυστημάτων με βάση την αρχή της 
βιοποικιλότητας 

Κεφάλαιο 2 Μέθοδος αναγνώρισης και εκτίμησης ειδών 
(φυτά, έντομα, πουλιά...), σχέσεις και κύκλος 

Οι πράσινες στέγες παρουσιάζονται ως μέρος του 
οικοσυστήματος γύρω από την πόλη, καθώς και ως 
η μέθοδος αναγνώρισης και εκτίμησης των ειδών 
που πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη δημιουργία 
πράσινων στεγών. Οι πράσινες στέγες μπορούν να 
ωφελήσουν την αποκατάσταση της ανισορροπίας 
του αστικού οικοσυστήματος παρέχοντας έναν 
βιότοπο εντός του αστικού περιβάλλοντος. 

Κεφάλαιο 3 Σχεδιασμός Βιοποικιλότητας και Εργαλεία 
Ελέγχου της Ανάπτυξης της σε Πράσινες Στέγες 

Εισαγωγή στην οικοσυστημική προσέγγιση, 
βασικές δράσεις εφαρμογής της. Παρουσίαση 6 
εννοιών για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών της 
βιοποικιλότητας. Τα πτηνά ως δείκτες 
βιοποικιλότητας. 

Κεφάλαιο 4 Κίνδυνοι και αποκλίσεις σχετικά με τα σχέδια 
βιοποικιλότητας σε πράσινες στέγες (Έλεγχος 
πληγής, ακραίες καιρικές συνθήκες...) 

Σημασία της θέσπισης στρατηγικών σχεδιασμού 
για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και τον 
φυσικό αποικισμό σε πράσινες στέγες 
(προσέλκυση διαφόρων ζωικών ειδών) 



 

13 

 

Κεφάλαιο 5 Περιπτώσεις έλξης πτηνών και πράσινων στεγών 

Η ενότητα παρουσιάζει αρκετές καλές πρακτικές 
έλξης σε πράσινες στέγες. Οι περιπτώσεις 
απεικονίζονται με εικόνες. 

Δραστηριότητες/Αξιολόγηση Η Ενότητα περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής τις οποίες μπορούν να βρουν 
οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος της Ενότητας 2. Οι 
ερωτήσεις βοηθούν στην εμπέδωση των πιο 
σημαντικών τμημάτων της Ενότητας. 

Χρήσιμες συμβουλές/ 

Πρέπει και δεν πρέπει 

Οι εκπαιδευτές μπορούν να συμβουλεύσουν τους 
εκπαιδευόμενους να διερευνήσουν περαιτέρω 
ποια είναι τα πιο κοινά είδη στην περιοχή 
διαβίωσής τους (χώρα), ποια είδη μπορούν να 
προσελκυστούν στις πράσινες στέγες, ποιες 
προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν για αυτό. 

 

Ενότητα 3. Κατασκευή πράσινων στεγών και περιβαλλοντικά, κοινωνικά, 
υγειονομικά και προσωπικά οφέλη 

Κεφάλαιο 1 Κατασκευή και Σχεδιασμός Πράσινης Στέγης 

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει την ταξινόμηση των 
πράσινων στεγών, προδιαγραφές κάθε τύπου στέγης 

Θέμα 1 Ταξινόμηση Πράσινων Στεγών 

Ταξινόμηση πράσινων στεγών ανάλογα με τη χρήση, 
τους κατασκευαστικούς παράγοντες και τη μέθοδο 
που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση των 
εργασιών. Τα παρακάτω θέματα παρουσιάζουν τους 
τύπους πράσινων στεγών που εξετάζονται σε αυτή 
την ενότητα. 

Θέμα 2 Εκτεταμένες πράσινες στέγες 

Βασικά χαρακτηριστικά των εκτεταμένων πράσινων 
στεγών (ύψος, βάρος, συντήρηση βλάστησης) 

Θέμα 3 Ημιεντατικές Πράσινες Στέγες 

Βασικά χαρακτηριστικά των ημιεντατικών πράσινων 
στεγών (ύψος, βάρος, συντήρηση βλάστησης) 

Θέμα 4 Εντατικές Πράσινες Στέγες 
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Βασικά χαρακτηριστικά των εντατικών πράσινων 
στεγών (ύψος, βάρος, συντήρηση βλάστησης) 

Θέμα 5 Επιλογή Ουράνιας Πλευράς 

Το θέμα παρουσιάζει πώς η ύπαρξη πράσινου 
επηρεάζεται από την επιλογή της ουράνιας πλευράς 
(πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της νότιας, 
βόρειας, ανατολικής, δυτικής πλευράς) 

Θέμα 6 Μέτρα Προστασίας Φυτών κατά του ανέμου 

Οι πράσινες στέγες, ειδικά στις στέγες πολλών 
καταστημάτων, πρέπει να προστατεύονται από τον 
άνεμο. Αυτό το θέμα παρουσιάζει μια λύση για αυτό 
το ζήτημα. 

Θέμα 7 Εξωραϊσμός δίρριχτων στεγών 

Χαρακτηριστικά δίρριχτων στεγών 

Κεφάλαιο 2 Περιβαλλοντικά, κοινωνικά, υγειονομικά και 
προσωπικά οφέλη από την αξιοποίηση πράσινων 
στεγών 

Οι πράσινες στέγες ως δημοφιλής τάση, με 
προστιθέμενη αξία σε κοινωνικούς, υγειονομικούς, 
προσωπικούς τομείς 

Θέμα 1 Περιβαλλοντικά Οφέλη 

Πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά οφέλη των 
πράσινων στεγών, όπως η αύξηση της 
βιοποικιλότητας, η μείωση της επίδρασης της 
αστικής θερμικής νησίδας (UHI), η διαχείριση 
όμβριων υδάτων, η μείωση του διοξειδίου του 
άνθρακα, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των 
εκπομπών αερίων και του φαινομένου του 
θερμοκηπίου (GHG), η δημιουργία νέων οικοτόπων 
πανίδας, ο εμπλουτισμός της αστικής γεωργίας, η 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και του νερού. 

Θέμα 2 Κοινωνικά Οφέλη 

Πληροφορίες για τα κοινωνικά οφέλη των πράσινων 
στεγών, όπως η βελτίωση της αισθητικής ενός 
κτηρίου, η αισθητική του δημοσίου αστικού 
περιβάλλοντος, n μείωση της ηχορρύπανσης. 
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Θέμα 3 Υγειονομικά Οφέλη  

Παρουσίαση των ωφελειών που παρέχουν οι 
πράσινες στέγες στη σωματική και ψυχική υγεία. 

Θέμα 4 Οικονομικά οφέλη 

Πληροφορίες για τα κοινωνικά οφέλη των πράσινων 
στεγών, όπως η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, η 
αύξηση της διάρκειας ζωής της στέγης, η 
αναβάθμιση της αστικής γεωργίας, η αύξηση της 
αξίας των ακινήτων, η δημιουργία θέσεων εργασίας 
και η οικονομική ανάπτυξη. 

Θέμα 5 Πράσινη Στέγη, Αειφορία και συνέπειες στις 
Τοπικές Κοινότητες 

Η βιωσιμότητα της πράσινης στέγης και ο ρόλος 
διαφορετικών παραγόντων (ιδιοκτήτες κτιρίων, 
κυβέρνηση, βιομηχανία) σε αυτήν. 

Θέμα 6 Επόμενα βήματα: Πράσινες Στέγες και Ηλιακή 
Ενέργεια – Φωτοβολταϊκά στέγης 

Παρουσίαση των πιο σύγχρονων προσεγγίσεων 
σχετικά με την τεχνολογία της πράσινης στέγης: 
συνδυασμός με παραγωγή φωτοβολταϊκής 
ενέργειας. 

Θέμα 7 Περαιτέρω Πράσινες Ιδέες και Τεχνολογίες: 
Κάθετοι Κήποι – Θεσσαλονίκη (Μελέτη 
Περίπτωσης) 

Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης κατακόρυφης 
πράσινης στέγης στην Ελλάδα (που απεικονίζεται με 
εικόνα). 

Δραστηριότητες/Αξιολόγηση Η Ενότητα περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής τις οποίες μπορούν να βρουν οι 
εκπαιδευόμενοι στο τέλος της Ενότητας 3. Οι 
ερωτήσεις βοηθούν στην εμπέδωση των πιο 
σημαντικών τμημάτων της Ενότητας. 

Χρήσιμες συμβουλές/ 

Πρέπει και δεν πρέπει 

Συνιστάται η ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων να 
μελετήσουν ποια κτίρια στις περιοχές τους μπορεί 
να είναι κατάλληλα για τη δημιουργία πράσινης 
στέγης, ποιος θα ήταν ο καλύτερος τύπος πράσινης 
στέγης για εφαρμογή, ποια τεχνικά χαρακτηριστικά 
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θα πρέπει να έχουν. Αν υπάρχουν ήδη πράσινες 
στέγες στην περιοχή τους, ποια είναι τα οφέλη που 
αποφέρουν στους κατοίκους και στην κοινότητα. 

 

Ενότητα 4. Ταξινομία των Πράσινων Στεγών λόγω των Κλιματικών και 
Περιβαλλοντικών Συνθηκών 

Κεφάλαιο 1 Γενικές Ταξινομίες των Πρασίνων Στεγών 

Γενικές ταξινομήσεις και χρησιμότητα πράσινων 
στεγών (σύνδεση με ενότητα 3). 

Κεφάλαιο 2 Ταξινομίες των Πράσινων Στεγών με βάση τις 
κλιματικές συνθήκες 

Ταξινομήσεις πράσινων στεγών σύμφωνα με τις 
κλιματικές συνθήκες και τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες. 

Κεφάλαιο 3 Ταξινομίες των Πράσινων Στεγών με βάση τις 
γενικές περιβαλλοντικές συνθήκες 

Η επίδραση των κλιματικών και περιβαλλοντικών 
συνθηκών στην εγκατάσταση και ανάπτυξη 
πράσινων στεγών. Παρουσίαση ευρημάτων από 
μια σειρά επιστημονικών μελετών που 
αξιολογούν την επίδραση των πράσινων στεγών. 

Κεφάλαιο 4 Εγκατάσταση και ανάπτυξη πράσινων στεγών 

Επίδραση του κλίματος και των περιβαλλοντικών 
συνθηκών στην απόδοση συγκράτησης των 
πράσινων στεγών. Πρακτικές συμβουλές για την 
εγκατάσταση πράσινων στεγών. 

Κεφάλαιο 5 Απόδοση συγκράτησης, θερμική συμπεριφορά 
και αποτελεσματικότητα των πράσινων στεγών 

Ο αντίκτυπος των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών συνθηκών στη θερμική 
συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα των 
πράσινων στεγών και τα οφέλη κατά τις διάφορες 
εποχές. 

Κεφάλαιο 6 Οφέλη των πράσινων στεγών στη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων 
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Παρουσίαση της σημασίας της μεγαλύτερης 
μόνωσης που προσφέρουν οι πράσινες στέγες και 
πώς μπορεί να μειωθεί η ποσότητα ενέργειας που 
απαιτείται για να μετριαστεί η θερμοκρασία ενός 
κτιρίου, καθώς οι στέγες είναι το σημείο με την 
μεγαλύτερη απώλεια θερμότητας το χειμώνα και 
την πιο υψηλή θερμοκρασία το καλοκαίρι. 

Δραστηριότητες/Αξιολόγηση Η Ενότητα περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι 
μπορούν να βρουν στο τέλος του Θέματος 4. Οι 
ερωτήσεις συνοψίζουν τα κύρια σημεία της 
Ενότητας. 

Χρήσιμες συμβουλές/ 

Πρέπει και δεν πρέπει 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να παρέχει στους 
εκπαιδευόμενους μερικά ενδιαφέροντα 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την ταξινόμηση 
των πράσινων στεγών σύμφωνα με τις κλιματικές 
συνθήκες και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, 
καθώς και ορισμένες χρήσιμες συμβουλές και 
συστάσεις σχετικά με την εγκατάσταση, την 
απόδοση διατήρησης και τη θερμική 
συμπεριφορά και την αποτελεσματικότητα που 
έχουν οι πράσινες στέγες. 

 

Ενότητα 5. Ταξινομία Υλοποίησης των Πράσινων Στεγών (Βότανα, Φυτά, 
Δέντρα) και Βελτιστοποίηση των Ειδών 

Κεφάλαιο 1 Εκπαιδευτικά Οφέλη από τις Πράσινες Στέγες 

Παρουσίαση των δυνατοτήτων υλοποίησης 
πράσινων στεγών. Οφέλη των πράσινων στεγών 
όπως η βιοποικιλότητα, το νερό, η θερμική 
απόδοση, η ηχομόνωση, η αστική γεωργία, η 
ποιότητα του αέρα, η αναψυχή. 

Κεφάλαιο 2 Φιλοσοφία της Επισιτιστικής Αυτοδυναμίας και 
Συνέργεια των Πράσινων Στεγών 

Οι αρχές της διατροφικής κυριαρχίας και τι ρόλο 
μπορούν να παίξουν οι πράσινες στέγες σε αυτήν. 

Κεφάλαιο 3 Πράσινες Στέγες στην Καταπολέμηση της 
Κλιματικής Αλλαγής: Συμβολή στη μείωση των 
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εκπομπών, τη ρύπανση και άλλα περιβαλλοντικά 
ζητήματα 

Παρουσίαση της τρέχουσας στρατηγικής της ΕΕ για 
τις πράσινες υποδομές. Η σημασία των χώρων 
πρασίνου για τα οικοσυστήματα παρουσιάζεται 
μέσα από διάφορες περιπτωσιολογικές μελέτες. 

Κεφάλαιο 4 Υποδείξεις και συμβουλές για αυτοσχέδιες 
πράσινες στέγες 

Η ενότητα παρουσιάζει τις βασικές συμβουλές και 
υποδείξεις για το πώς να σχεδιάσετε μια πράσινη 
στέγη. Παρουσίαση ενός άλλου τύπου στέγης: 
καφέ στέγες. 

Κεφάλαιο 5 Επιλογή Φυτών και Καθιέρωση Σχεδίου για Όλο 
το Έτος 

Η ενότητα εισάγει έναν από τους πιο κρίσιμους 
καθοριστικούς παράγοντες για την απόδοση μιας 
πράσινης στέγης: τον τύπο της βλάστησης που 
φυτεύεται στην επιφάνειά της. Για ποικιλομορφία 
στο χρώμα, το σχήμα και την υφή, θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ένας συνδυασμός μονοετών φυτών, 
πολυετών φυτών, μικρών δέντρων και θάμνων για 
την εγκατάσταση μιας πράσινης στέγης. 

Κεφάλαιο 6 Βασικές προκλήσεις της εγκατάστασης πράσινων 
στεγών και σημαντικά σημεία για τη φροντίδα 
των φυτών 

Παρουσίαση των βασικών προκλήσεων για την 
εγκατάσταση πράσινων στεγών σχετικά με τα φυτά 
και το είδος της φροντίδας που είναι απαραίτητη. 

Δραστηριότητες/Αξιολόγηση Η Ενότητα περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής που μπορούν να βρουν οι 
εκπαιδευόμενοι στο τέλος της Ενότητας 5. Οι 
ερωτήσεις βοηθούν στην εμπέδωση των πιο 
σημαντικών τμημάτων της Ενότητας. 

Χρήσιμες συμβουλές/ 

Πρέπει και δεν πρέπει 

Συνιστάται στον εκπαιδευτή να ενθαρρύνει τους 
εκπαιδευόμενους να μελετήσουν περισσότερα για 
τις καφέ στέγες ακολουθώντας αυτόν τον 
σύνδεσμο: https://singleply.co.uk/wp-
content/uploads/2013/04/fact-sheet-brown-
_biodiverse_-roofs.pdf   
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Έτσι θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη βοτανική 
και θα μάθουν για τη συμβατότητα των φυτών και 
τη φροντίδα τους. 

 

Ενότητα 6. Πράσινες Στέγες στις Ευρωπαϊκές Πόλεις 

Η ενότητα παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές πράσινων στεγών και φυσικές λύσεις 
για αστική ανάπλαση σε όλη την Ευρώπη (στις χώρες των εταίρων του έργου) με 
βάση τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Πώς ταιριάζει η πράσινη στέγη στο αστικό πλαίσιο και ο ρόλος της στον 

πολεοδομικό σχεδιασμό. 

• Πώς δημιουργήθηκαν και υλοποιήθηκαν τα έργα πράσινης στέγης. 

• Πώς τα έργα των πράσινων στεγών συνέβαλαν στη συμμετοχή της 

κοινότητας (δηλαδή, στον από κοινού σχεδιασμό των πράσινων στεγών), 

στις οικονομικές ευκαιρίες, στην ευημερία των πολιτών. 

Δραστηριότητες/Αξιολόγηση Σε αυτό το πεδίο μπορούμε να παρέχουμε 
πληροφορίες σχετικά με τον τύπο (πολλαπλής 
επιλογής, σωστό/ λάθος, κ.λπ.) ή τον αριθμό των 
δραστηριοτήτων (π.χ. τρεις στο τέλος κάθε 
ενότητας) που παρέχονται στην Ενότητα. 

Χρήσιμες συμβουλές/ 

Πρέπει και δεν πρέπει 

Στο τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευτές είναι καλό 
να ρωτούν τους εκπαιδευόμενους εάν υπάρχουν 
παραδείγματα επιτυχημένων πράσινων στεγών 
στην περιοχή τους. Εάν δεν είναι τόσα πολλά ή αν 
δεν υπάρχουν καθόλου, μπορούν να στρέψουν τη 
συζήτηση στους λόγους που οι πράσινες στέγες 
δεν είναι δημοφιλείς στην περιοχή τους, τι θα 
μπορούσε να γίνει για να γίνουν δημοφιλείς. 

 

Ενότητα 7. Κηπουρικές εφαρμογές ¨Η περίπτωση του κρεολικού κήπου: ιστορία 
και πολιτισμικές πτυχές¨ 

Κεφάλαιο 1 Ιστορικό πλαίσιο: από τους Αμερικανούς στη 
σύγχρονη Καραϊβική 

Σύντομη περιγραφή της Ενότητας 

Στη Μαρτινίκα, η πρακτική του «κρεολικού κήπου» 
έχει τις ρίζες της στην παράδοση. Οι Μαρτινικανοί, 
ακόμα κι αν ζουν στην πόλη, θέλουν να κρατήσουν 
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ζωντανή αυτή την προγονική παράδοση. Η ενότητα 
1 παρουσιάζει το ιστορικό πλαίσιο που σχετίζεται 
με τη Μαρτινίκα. 

Θέμα 1 Μαρτινίκα - γενικές πληροφορίες 

Παρουσίαση βασικών πληροφοριών σχετικά με τη 
Μαρτινίκα 

Θέμα 2 Άφιξη των Πρώτων Ανθρώπινων Πληθυσμών στις 
Μικρές Αντίλλες: οι Αμερικανοί 

Περιγραφή των πρώτων κατοίκων στην επικράτεια 
της Μαρτινίκας και των γεωργικών τεχνικών που 
έχουν αναπτύξει και υιοθετήσει 

Θέμα 3 Ευρωπαϊκός Αποικισμός: Το Τριγωνικό Εμπόριο 

Επισκόπηση του ευρωπαϊκού οικισμού στη 
Μαρτινίκα, ο αντίκτυπός του και η γέννηση των 
κρεολικών κήπων. 

Θέμα 4 Οι κήποι των Mornes 

Το πλαίσιο των κοινοτήτων «neg mawon» και οι 
αγροτικές παραδόσεις τους. 

Θέμα 5 Εξέλιξη της Αγροτικής Παραγωγής κατά τον 20ο 
αιώνα 

Παρουσίαση της μεταμόρφωσης της Μαρτινίκας σε 
βιομηχανική χώρα και η μοίρα των κρεολικών 
κήπων. 

Κεφάλαιο 2 Ο κρεολικός κήπος: πηγή αυτονομίας για τις 
οικογένειες της Δυτικής Ινδίας 

Ολοκληρωμένη παρουσίαση κρεολικών κήπων: 
φυτά που το συνθέτουν και οι τεχνικές 
καλλιέργειας που χρησιμοποιήθηκαν 

Θέμα 1 Καρποφόρα Φυτά  

Εισαγωγή στην πρώτη κατηγορία φυτών που 
παρέχουν στην οικογένεια απλά σάκχαρα (άμυλα) 

Θέμα 2 Φαρμακευτικά φυτά 

Παρουσίαση των ιατρικών φυτών και η σημασία 
τους στη Δυτική Ινδική παράδοση 

Θέμα 3 Προστατευτικά και καλλωπιστικά φυτά 
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Εισαγωγή στα πιο κοινά προστατευτικά και 
καλλωπιστικά φυτά 

Θέμα 4 Βοηθητικά φυτά 

Εισαγωγή σε βοηθητικά φυτά που είναι χρήσιμα για 
την καθημερινή ζωή 

Κεφάλαιο 3 Οι πολιτισμικές και καλλιεργητικές τεχνικές των 
κρεολικών κήπων 

Παρουσίαση των γεωργικών ιδιαιτεροτήτων των 
κρεολικών κήπων 

Θέμα 1 Αγροτικές τεχνικές του κρεολικού κήπου 

Για την προετοιμασία του εδάφους 
χρησιμοποιούνται παραδοσιακά δύο τεχνικές 
ανάλογα με τη φύση της γης και τις οικογενειακές 
συνήθειες: το abatis/ brulis και το όργωμα με τη 
σκαπάνη. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν βασικά 
χαρακτηριστικά αυτής της τεχνικής. 

Θέμα 2 Αγροτικές Πολιτιστικές Τεχνικές 

Παρουσίαση πολιτιστικών πτυχών που προέρχονται 
από τη γεωργία. 

Κεφάλαιο 4 Ο Κρεολικός Κήπος και οι Κοινόχρηστοι Κήποι στις 
μέρες μας 

Η εξέλιξη των κρεολικών κήπων και η συνάφειά 
τους στις μέρες μας. 

Θέμα 1 Το πρόβλημα της χλωροδεκόνης 

Περίληψη των προβλημάτων που προκαλούνται 
από τη χρήση φυτοφαρμάκων και η καταπολέμησή 
τους. 

Θέμα 2 Κατανομές έναντι κρεολικών κήπων 

Παρουσίαση των διαφορών μεταξύ κρεολικών 
κήπων και κατανεμημένων εκτάσεων. 

Θέμα 3 Κοινόχρηστος κήπος έναντι κρεολικού κήπου 

Παρουσίαση των διαφορών μεταξύ κρεολικών και 
κοινόχρηστων κήπων. Σημασία των κοινόχρηστων 
κήπων για την κοινότητα. 
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Δραστηριότητες/Αξιολόγηση Η Ενότητα περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι 
μπορούν να βρουν στο τέλος της Ενότητας 7. Οι 
ερωτήσεις βοηθούν στην εμπέδωση των πιο 
σημαντικών τμημάτων της Ενότητας. 

Χρήσιμες συμβουλές/ 

Πρέπει και δεν πρέπει 

Συνιστάται στους εκπαιδευτές να επεξηγήσουν το 
εκπαιδευτικό υλικό με βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=q-eL1zY4zsg 

https://www.youtube.com/watch?v=p86zosW-6e8 

https://www.youtube.com/watch?v=ohlKuv70R9g 

 

Οι εκπαιδευτές μπορούν επίσης να ενθαρρύνουν 
τους εκπαιδευόμενους να συζητήσουν εάν και πώς 
η γεωργία έχει επηρεαστεί από κοινωνικές, 
δημογραφικές και κλιματικές πτυχές στις χώρες 
τους. 
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Ενότητα 8. Ενσωμάτωση Πράσινων Στεγών στη Βιωσιμότητα της Τοπικής 
Κοινότητας 

Κεφάλαιο 1 Εξοικείωση με τις Πράσινες Στέγες: Ανάλυση 
Σημασίας και Οφέλη 

Εισαγωγή στη λογική των πράσινων στεγών 
(κλιματική κατάσταση παγκοσμίως, βασικά 
στατιστικά στοιχεία) 

Θέμα 1 Κύρια Σημασία των Συνεργειών των Πράσινων 
Στεγών 

Παρουσίαση των πράσινων στεγών ως πιθανή λύση 
σε ορισμένα προβλήματα που σχετίζονται με την 
κλιματική αλλαγή 

Θέμα 2 Σύνοψη οφελών 

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων των συνεργειών 
πράσινων στεγών. Αλληλοεπικάλυψη προσωπικών 
και κοινοτικών οφελών. 

Θέμα 3 Προκλήσεις για την ενσωμάτωση στέγης 

Εισαγωγή σε επτά θεμελιώδεις παράγοντες που 
θεωρούνται σήμερα ως οι πιο σημαντικοί 
περιορισμοί στην υιοθέτηση της πράσινης στέγης. 

Κεφάλαιο 2 Δείγματα προσπαθειών πολιτικής 

Επισκόπηση καλών πρακτικών πράσινων στεγών 
που επηρεάζονται από τις προσπάθειες πολιτικής 

Θέμα 1 Καλές πρακτικές 

Παρουσίαση πολλών καλών πρακτικών 

Κεφάλαιο 3 Δείγματα Αειφορίας Τοπικής Κοινότητας στην 
Περιβαλλοντική & Κοινωνική Αειφορία 

Θέμα 1 Θεωρητική Πληροφόρηση & Υπόβαθρο για την 
Κοινωνική και Περιβαλλοντική Αειφορία 

Εισαγωγή 3 θεμελιωδών πυλώνων της βιώσιμης 
ανάπτυξης: κοινωνική βιωσιμότητα, 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, οικονομική 
βιωσιμότητα 
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Θέμα 2 Ρόλος των Τοπικών Κοινοτήτων στην 
Περιβαλλοντική και Κοινωνική Βιωσιμότητα 

Το θέμα παρουσιάζει ποιες περιβαλλοντικές 
στρατηγικές μπορούν να υιοθετήσουν οι τοπικές 
κοινωνίες 

Θέμα 3 Δείγματα βιωσιμότητας της τοπικής κοινότητας 
(μέρος Α και μέρος Β) 

Παρουσιάζονται κάποιες ενδιαφέρουσες και 
πολύτιμες περιπτώσεις πρωτοβουλιών βιώσιμης 
ανάπτυξης 

Θέμα 4 Ενσωμάτωση της τεχνολογίας των πράσινων 
στεγών στην Κοινωνική Βιωσιμότητα: Μια 
παρότρυνση για δράση 

Η τεχνολογία της πράσινης στέγης ως απάντηση 
στις ανάγκες που έχουν προκύψει στα αστικά 
κέντρα και την κοινωνία 

Δραστηριότητες/Αξιολόγηση Η Ενότητα περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι 
μπορούν να βρουν στο τέλος της Ενότητας 8. Οι 
ερωτήσεις βοηθούν στην αναθεώρηση των πιο 
σημαντικών τμημάτων της Ενότητας. 

Χρήσιμες συμβουλές/ 

Πρέπει και δεν πρέπει 

Οι εκπαιδευτές μπορούν να συμβουλεύουν τους 
εκπαιδευόμενους να μελετήσουν περαιτέρω την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να συζητήσουν 
πώς μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση 
περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

 

Ενότητα 9. Δομικά Στοιχεία και Περιορισμοί Πράσινων Στεγών 

Κεφάλαιο 1 Δομικά Στοιχεία Πράσινων Στεγών 

Εισαγωγή στα γενικά δομικά στοιχεία των 
πράσινων στεγών 

Κεφάλαιο 2 Αποτελεσματικός Σχεδιασμός και Εφαρμογή 
Πράσινων Στεγών 

Αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας 
αποτελεσματικού σχεδιασμού και υλοποίησης 
πράσινων στεγών 
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Κεφάλαιο 3 Παράγοντες που είναι πιθανό να επηρεάσουν την 
κατασκευή και την αποτελεσματικότητα των 
πράσινων στεγών 

Η ενότητα παρουσιάζει την επίδραση 
διαφορετικών παραγόντων στην κατασκευή και την 
αποτελεσματικότητα των πράσινων στεγών 

Κεφάλαιο 4 Περιορισμοί Πράσινων Στεγών 

Οι πιο συνηθισμένοι περιορισμοί στην υλοποίηση 
ενός έργου πράσινης στέγης 

Δραστηριότητες/Αξιολόγηση Η Ενότητα περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι 
μπορούν να βρουν στο τέλος της Ενότητας 9. Οι 
ερωτήσεις είναι ένας καλός τρόπος εμπέδωσης των 
πιο σημαντικών τμημάτων της Ενότητας. 

Χρήσιμες συμβουλές/ 

Πρέπει και δεν πρέπει 

Οι εκπαιδευτές μπορούν να καθοδηγήσουν τους 
εκπαιδευόμενους να ανακαλύψουν πώς να 
σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα επιτυχημένο 
έργο οικοδόμησης πράσινης στέγης και πώς να 
διαχειριστούν τις διαφορετικές συνθήκες που είναι 
πιθανό να επηρεάσουν την εγκατάσταση και την 
αποτελεσματικότητα μιας πράσινης στέγης. 

 

Η ολοκλήρωση των μαθημάτων AGROS ενισχύει τις δυνατότητες πρόσβασης των 

ενηλίκων σε ευκαιρίες μάθησης υψηλής ποιότητας ανά πάσα στιγμή στη ζωή τους, 

για την προώθηση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, ενδυνάμωσης, 

προσαρμοστικότητας, απασχολησιμότητας και ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, 

αναπτύσσοντας μια νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, 

εστιάζοντας στα μαθησιακά αποτελέσματα για την αστική ευθύνη, την αυτονομία και 

την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι θα 

ενδυναμώσουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση και την απαντητικότητά τους στις 

περιβαλλοντικές προκλήσεις, έτσι ώστε να αποτελέσουν ενεργά μέλη της 

προσπάθειας για περισσότερη συμμετοχή των πολιτών στην επίλυση των κοινωνικών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ.  
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3. Ηλεκτρονική πλοήγηση 

Οι παρούσες Οδηγίες έχουν αναπτυχθεί προκειμένου οι χρήστες να έχουν πρόσβαση 

στον ιστότοπο του έργου AGROS ( https://agrosproject.com/ ) και στην πλατφόρμα 

εκμάθησης – MOOC ( https://agrosproject.com/lp-courses/ ) και να επωφελούνται 

από το δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των 

πολιτών της ΕΕ για το περιβάλλον. 

Ενότητα 1. Πλοήγηση στον ιστότοπο του Έργου 

Για αρχή… 

Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ένας χρήστης για να χρησιμοποιήσει την 

διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης του AGROS είναι να επισκεφτεί την ιστοσελίδα 

του έργου https://agrosproject.com/ . Στην επάνω δεξιά γωνία, ο χρήστης μπορεί να 

επιλέξει τη γλώσσα που προτιμά . 

Κάνοντας κλικ στις διάφορες καρτέλες (Αρχική σελίδα, Σχετικά με το έργο κ.λπ.), ο 

χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για το σκοπό του έργου, τους εταίρους, τα παραδοτέα 

κ.λπ. Για παράδειγμα, κάνοντας κλικ στο «Σχετικά με το έργο»: 

 
 

Ο χρήστης μπορεί να δει τα εξής: 

 

Οδηγίες για τη χρήση του ιστότοπου και της πλατφόρμας AGROS 
(MOOC) 
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και ούτω καθεξής. 

 

Εύρεση της πλατφόρμας 

 

Κάνοντας κλικ στην καρτέλα MOOC, ο χρήστης μπορεί να δει τα εξής: 

1.  

 

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία αυτόνομης μάθησης μέσω των διαθέσιμων Ενοτήτων, ο 

χρήστης θα πρέπει να δημιουργήσει έναν δωρεάν λογαριασμό για να μπορεί να έχει 

πρόσβαση στην πλατφόρμα. 
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Ενότητα 2. Εγγραφή 

 

Δημιουργία λογαριασμού 

 

Ο χρήστης θα κληθεί να δημιουργήσει έναν δωρεάν λογαριασμό χρησιμοποιώντας το 

e-mail του, ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που θα πρέπει να θυμάται 

ή/ και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του. Για παράδειγμα: 

 

2.  

 

Αφού δημιουργήσει έναν λογαριασμό, ο χρήστης θα μπορεί να συνδεθεί με το Όνομα 

Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασής του και να αποκτήσει πρόσβαση στην Πλατφόρμα 

Διαδικτυακής Εκμάθησης τόσο από τον υπολογιστή του όσο και από το κινητό του 

τηλέφωνο. 

 

Επιπλέον, κάνοντας κλικ στο «Να με θυμάσαι», το σύστημα θα αποθηκεύσει το 

όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του και θα μπορεί να συνδέεται αυτόματα 

κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο και την πλατφόρμα. 

 

Ωστόσο, μπορεί πάντα να αποσυνδεθεί από το MOOC, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο 

επάνω δεξιά κουμπί. Σημειώνεται ότι, κάνοντας κλικ στο «Αποσύνδεση», ο χρήστης  
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αποσυνδέεται από την πλατφόρμα, αλλά μπορεί να συνεχίσει να πλοηγείται στον 

ιστότοπο του AGROS. 

 

Σε περίπτωση που ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής του, ο χρήστης μπορεί να κάνει 

κλικ στο 'Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας;' για να λάβει νέο κωδικό πρόσβασης 

ως εξής: 

 

 
 

Μετά τη λήψη ενός νέου κωδικού πρόσβασης, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από 

το σύστημα, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί ξανά. 
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Στη συνέχεια, θα μπορεί να ορίσει ξανά τον δικό του κωδικό πρόσβασης. 

 

Ενότητα 3. Διαδικτυακή μάθηση 

 

Χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης (MOOC) 

 

Με τη σύνδεση, ο χρήστης έχει πρόσβαση στις 9 Ενότητες που δημιουργήθηκαν για 

τους σκοπούς του έργου. Μπορεί να κάνει κλικ στο «Δείτε περισσότερα» σε όποια 

Ενότητα ενδιαφέρεται και να ξεκινήσει τις δραστηριότητες, για παράδειγμα: 
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Κάθε Ενότητα έχει ένα κείμενο καλωσορίσματος και δίνει μια επισκόπηση των 

Ενοτήτων που περιλαμβάνει, για παράδειγμα: 

 

Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ σε όλα τα Κεφάλαια που περιλαμβάνονται στην 

Ενότητα και να ολοκληρώσει τις αντίστοιχες δραστηριότητες. 

 

Ο χρήστης μπορεί να μετακινηθεί εμπρός και πίσω χρησιμοποιώντας τις επιλογές : 

 

 

 

Ο χρήστης μπορεί να δει τα θέματα κάθε Ενότητας, καθώς και την μαθησιακή πρόοδό 

του, κάνοντας κλικ στο κουμπί: 
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Κάνοντας κλικ σε κάθε Θέμα, ο χρήστης μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο κάθε 

Ενότητας και να μελετήσει το αντίστοιχο υλικό με τον δικό του ρυθμό: 

 
 

 

Κάθε Ενότητα περιέχει ένα Κουίζ, το οποίο ο χρήστης μπορεί να κάνει για να δει την 

πρόοδό του και να αναθεωρήσει τα κύρια σημεία της Ενότητας κάνοντας κλικ στο 

 

 

 

Αφού δώσει μια απάντηση, ο χρήστης θα πρέπει να προχωρήσει στην επόμενη 

ερώτηση κάνοντας κλικ στο 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε κουίζ, ο χρήστης λαμβάνει τα αποτελέσματa : 
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Ο χρήστης μπορεί επίσης να ρίξει μια ματιά στις σωστές απαντήσεις κάνοντας κλικ 

στο «Προβολή ερωτήσεων» . 

Ο χρήστης μπορεί επίσης να ξανακάνει το κουίζ αν θέλει. 

 

 

Ενότητα 4. Συνολικά σχόλια 

 

Ο ιστότοπος AGROS και η διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης – MOOC είναι ένα 

πολύτιμο εργαλείο για τους πολίτες και τους επαγγελματίες που εργάζονται στον 

τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων ή/ και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη, σύμφωνα 

με τα ισχύοντα συστήματα διαπίστευσης της ΕΕ. 

 

 

4. Αξιοποίηση μέσων και κειμένου/ Πρόσθετες πηγές  

Στην εκπαίδευση ενηλίκων, είναι σημαντικό να επιλέγουμε με καλά κριτήρια 

όχι μόνο τις διάφορες εργασίες και τις εμπειρίες που διαθέτουμε στους ενήλικες 

εκπαιδευόμενους, αλλά και τους καλύτερους τρόπους επικοινωνίας τους. Γι' αυτό, η 

στρατηγική με την οποία έχει αναπτυχθεί το πρόγραμμα σπουδών και τα εργαλεία 

μάθησης επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση μιας ενεργούς και ουσιαστικής εμπλοκής 

των εκπαιδευόμενων με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Αυτή η στρατηγική βασίζεται στο 

ότι η κοινωνική μάθηση είναι ενεργητική μάθηση, πράγμα που σημαίνει ότι οι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στη δική τους μαθησιακή 

διαδικασία αντί να απορροφούν παθητικά το διδακτικό περιεχόμενο. Για να γίνει 

αυτό, η κατάλληλη επιλογή μέσων σε σχέση με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του 

προγράμματος σπουδών, ανάλογα με το κοινό-στόχο, είναι απαραίτητη. Έτσι, το 

περιεχόμενο που αναπτύσσεται παρουσιάζεται με τρόπο που ενθουσιάζει τους 

εκπαιδευόμενους περισσότερο από τα παραδοσιακά εργαλεία, αφήνοντάς τους την 

ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με το αντικείμενο μελέτης με πολλούς τρόπους και, 

ως εκ τούτου, να γίνει πιο κατανοητό. Στην προσπάθεια υποκίνησης και ενίσχυσης 

της ενεργού συμμετοχής, της αλληλεπίδρασης και της θετικής συνεισφοράς των 

χρηστών, αυτά τα μέσα δεν μπορούν να παραληφθούν. 

Όσον αφορά τον ιστότοπο, υπάρχουν διάφορα μέσα ενημέρωσης που είναι 

διαθέσιμα για διάδοση και εκμετάλλευση πληροφοριών. Οι περισσότερες ευκαιρίες 

αλληλεπίδρασης με τους χρήστες δίνονται μέσω του ιστότοπου του AGROS σε 

διαφορετικές μορφές. Η συνοχή των ενοτήτων αναπτύσσεται με βάση τη φύση του 
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 περιβάλλοντος εργασίας και μάθησης. Έτσι, λαμβάνει υπόψη το χρόνο και τις 

συνθήκες επικοινωνίας του χρήστη. Το «φόρουμ» είναι ένα εργαλείο που ανοίγει ένα 

παράθυρο για άμεση επαφή με τους χρήστες. Επιπλέον, δημιουργεί ένα δίκτυο 

εκπαιδευόμενων, όπου μπορούν όχι μόνο να συζητήσουν το μαθησιακό υλικό, αλλά 

και να μοιραστούν τις μαθησιακές τους εμπειρίες. Τους επιτρέπει να αλληλεπιδρούν 

με το περιεχόμενο από παιδαγωγική σκοπιά, καθώς και να θέτουν ερωτήσεις σχετικά 

με το θέμα. Το γεγονός της κοινής χρήσης συμμετοχών και πληροφοριών με άλλους 

εκπαιδευόμενους, αντί να εξετάζει μόνο το περιεχόμενο και την υποβολή των 

απαντήσεων, προωθεί τη βαθύτερη δέσμευση και την καλύτερη ακαδημαϊκή 

επίδοση. Η ενεργοποίηση ενός φόρουμ όπου οι εκπαιδευόμενοι θα αλληλεπιδρούν 

άμεσα όχι μόνο με το υλικό του μαθήματος αλλά και μεταξύ τους, ενθαρρύνει τους 

χρήστες να δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον τόσο για την εργασία τους όσο και για 

την παρουσία τους στο διαδίκτυο. 

Οι στρατηγικές εκμετάλλευσης κειμένου και μέσων περιλαμβάνουν επίσης τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου. Αυτοί οι πόροι ανοίγουν ένα πολύ δυναμικό 

κανάλι επικοινωνίας που προσεγγίζει όχι μόνο τους χρήστες της πλατφόρμας, αλλά 

και περισσότερα άτομα εντός της ομάδας-στόχου που μπορεί ενδεχομένως να 

ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο του έργου. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

επιτρέπουν την άμεση και γρήγορη ανατροφοδότηση από τους χρήστες. 

Ευκαιρίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη μέσω αυτού του μέσου είναι άρθρα 

και ειδήσεις σχετικά με το θέμα του έργου που κοινοποιούνται μέσω της σελίδας στο 

Facebook. Αυτός ο τύπος επικοινωνίας όχι μόνο εμπλέκει το κοινό στο θέμα, αλλά 

ενθαρρύνει επίσης το ανοιχτό φόρουμ και τη συζήτηση, εμπλουτίζοντας το 

περιεχόμενο. 

Με τον ίδιο τρόπο, η κοινή χρήση των ορόσημων του έργου καθώς και του 

περιεχομένου που αναπτύχθηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του έργου 

ανοίγει ένα πολύ σημαντικό κανάλι διάδοσης. Η εκμετάλλευση του περιεχομένου 

που αναπτύχθηκε για τις ενότητες μέσω αναρτήσεων στο Facebook που συνοψίζουν 

τα θέματα είναι μια μέθοδος για σκόπιμη εκπαίδευση. 

Ένας άλλος ενδιαφέρων τρόπος εκμετάλλευσης του περιεχομένου μέσω των 

social media είναι η δημιουργία ερευνών και ανοιχτών ερωτήσεων που σχετίζονται 

με το κείμενο. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν εάν το 

περιεχόμενο αποκτάται βέλτιστα. Επιπλέον, αυτή η πρακτική φέρνει τους χρήστες πιο 

κοντά στο έργο μέσω πιο δυναμικής διδασκαλίας, δημιουργώντας ένα δίκτυο 

μάθησης. 
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Μέρος Β. Συμμετοχή των πολιτών & περιβαλλοντική 

συνείδηση. Διερεύνηση πολιτικών, εκπαιδευτικών 

σεναρίων και διαθέσιμων δεδομένων 

 

5. Προτάσεις πολιτικής 

Στις μέρες μας, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τοποθετούν πράσινες 

υποδομές/πράσινες στέγες ως λύση πολεοδομικού σχεδιασμού. Η τεχνολογία 

πράσινων στεγών -μεταξύ άλλων: 1) Βελτιώνει την ποιότητα του αέρα, 2) αυξάνει την 

ενεργειακή απόδοση, 3) διατηρεί τα όμβρια ύδατα, 4) επεκτείνει τη διάρκεια ζωής 

της στέγης, 5) προσφέρει χώρους κοινωνικοποίησης και χαλάρωσης, 6) παρέχει τον 

απαραίτητο βιότοπο και αυξάνει την αστική βιοποικιλότητα (Πράσινες στέγες Νέα 

Υόρκη 2022). Παρά την αναντιστοιχία μεταξύ της 

οικονομικής/κοινωνικής/περιβαλλοντικής αξίας της πράσινης υποδομής και του 

οικονομικού τους κόστους -που συχνά αποθαρρύνει τους ιδιώτες επενδυτές ή/και 

τους ιδιοκτήτες κτιρίων να επενδύσουν σε αυτές- πολλοί δήμοι –κυρίως στην Ευρώπη 

και τη Βόρεια Αμερική- προωθούν την εγκατάσταση πράσινων στεγών και/ή 

πράσινων τοίχων (Liberalesso et al. 2020). 

Οι πράσινες στέγες που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση παρέχουν πολλά οφέλη, 

από την πρώιμη παιδική ηλικία και τα δημοτικά σχολεία μέχρι την πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Ένα βιώσιμο μέλλον ξεκινά με την παροχή 

των εργαλείων στους μαθητές που θα χρειαστούν για την επίλυση σύνθετων 

περιβαλλοντικών προκλήσεων. Η μάθηση για την οικολογία των πράσινων στεγών 

παρέχει επίσης στους μαθητές μια καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των 

οικοσυστημάτων στις πόλεις στις οποίες ζουν (Green roofs NYC 2022). 

Ως σημείο εκκίνησης, οι πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να σχεδιάσουν τα 

μαθήματά τους με πλήρη κατανόηση των  εννιά βασικών ικανοτήτων που 

αντικατοπτρίζονται στη Σύσταση της ΕΕ (2018): 

• Ικανότητα γραμματισμού –ικανότητα αναγνώρισης, κατανόησης, έκφρασης, 

δημιουργίας και ερμηνείας εννοιών, συναισθημάτων, γεγονότων και 

απόψεων τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή μορφή, χρησιμοποιώντας 

οπτικό, ηχητικό και ψηφιακό υλικό σε κλάδους και περιβάλλοντα. 

 

• Πολυγλωσσική ικανότητα – ικανότητα κατανόησης, έκφρασης και ερμηνείας 

εννοιών, σκέψεων, συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων τόσο σε  
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προφορική όσο και σε γραπτή μορφή (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή) 

σε ένα κατάλληλο εύρος κοινωνικών και πολιτισμικών πλαισίων σύμφωνα με 

τις επιθυμίες ή τις ανάγκες κάποιου. 

 

• Μαθηματική ικανότητα και ικανότητα στην επιστήμη, την τεχνολογία και τη 

μηχανική – ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής μαθηματικής σκέψης και 

διορατικότητας για την επίλυση μιας σειράς προβλημάτων σε καθημερινές 

καταστάσεις. 

 

 

• Ψηφιακή ικανότητα – ικανότητα υπεύθυνης χρήσης των ψηφιακών 

τεχνολογιών για μάθηση στην εργασία και για τη συμμετοχή στην κοινωνία. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να 

υποστηρίξουν την επικοινωνία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και να 

γίνουν γνωστές οι ευκαιρίες, οι περιορισμοί, οι επιπτώσεις και οι κίνδυνοι. 

 

• Προσωπική, κοινωνική και εκπαιδευτική ικανότητα μάθησης – ικανότητα 

προσωπικού στοχασμού, ικανότητα να διαχειρίζεσαι αποτελεσματικά χρόνο 

και πληροφορίες, να συνεργάζεσαι με άλλους με εποικοδομητικό τρόπο, να 

παραμένεις ευέλικτος και να διαχειρίζεσαι τη μάθηση και την προσωπική 

σταδιοδρομία σου. 

 

• Ικανότητα του πολίτη – ικανότητα να ενεργούν οι πολίτες υπεύθυνα και να 

συμμετέχουν πλήρως στην πολιτική και κοινωνική ζωή, με βάση την 

κατανόηση των κοινωνικών, οικονομικών, νομικών και πολιτικών εννοιών και 

δομών, καθώς και των παγκόσμιων εξελίξεων και βιωσιμότητας. 

• Επιχειρηματική ικανότητα – ικανότητα δράσης βάσει ευκαιριών και ιδεών και 

μετατροπής τους σε αξίες για άλλους, επίσης ικανότητα αποτελεσματικής 

επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης με άλλους και αντιμετώπισης της 

αβεβαιότητας, της ασάφειας και του κινδύνου ως μέρος της λήψης 

τεκμηριωμένων αποφάσεων. 

 

• Πολιτισμική επίγνωση και ικανότητα έκφρασης – ικανότητα κατανόησης και 

σεβασμού του τρόπου με τον οποίο οι ιδέες και το νόημα εκφράζονται 

δημιουργικά και μεταδίδονται σε διαφορετικούς πολιτισμούς και μέσω μιας 

σειράς τεχνών και άλλων πολιτιστικών μορφών. 
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Επιπλέον, οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα πρέπει να αποκτήσουν περαιτέρω 

γνώσεις σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής του περιεχομένου του AGROS στο 

πλαίσιο  της διδασκαλίας τους. Το Πρόγραμμα Σπουδών του AGROS καλύπτει ένα 

ευρύ φάσμα θεμάτων (ενότητες): Αστικό Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, 

Εκμετάλλευση της Βιοποικιλότητας για την Ευημερία της Κοινωνίας, Κατασκευή 

Πράσινων Στεγών και οφέλη Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά, Υγειονομικά και 

Προσωπικά, Ταξινόμηση Πράσινων Στεγών λόγω κλιματικών και περιβαλλοντικών 

συνθηκών,  Ταξινόμηση Πράσινων Στεγών (Βότανα, Φυτά, Δέντρα) και Βελτιστότητα 

ειδών, Πράσινες Στέγες στις Ευρωπαϊκές πόλεις: Βέλτιστες πρακτικές «Λύσεις με 

βάση τη φύση» για την αστική ανάπλαση, την ιστορία και τις πολιτιστικές πτυχές των 

κρεολικών κήπων, ένταξη πράσινων στεγών στην αειφορία της τοπικής κοινότητας, 

Στοιχεία Δόμησης και Περιορισμοί Πράσινων Στεγών (για λεπτομερή παρουσίαση, βλ. 

ΜΕΡΟΣ Α, 2. Παρουσίαση Προγράμματος Σπουδών και Ενότητες). 

          Οι πάροχοι εκπαίδευσης είναι οι βασικοί εκπρόσωποι της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Πρώτον, είναι σημαντικό να βασίζουν και να προσαρμόζουν τις 

εκπαιδευτικές τους προσφορές στις ανάγκες των μαθητών. Πρέπει επίσης να πείσουν 

τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να συμμετάσχουν στα προγράμματά τους για να 

επιτύχουν απόδοση των επενδύσεών τους. Οι πρωταρχικοί στόχοι των στρατηγικών 

των παρόχων εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 2012): 

 

➔ Ενισχύστε την προσφορά για να καλύψετε τη ζήτηση και τις ανάγκες των 

ομάδων-στόχων. Αυτό περιλαμβάνει την προσαρμογή του περιεχομένου του 

μαθήματος και την παράδοσή του για την ενσωμάτωση των αναγκών των μαθητών 

με βάση την ανατροφοδότηση και τα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που 

παρέχονται από π.χ. τοπικές ομάδες εστίασης, παρόχους εκπαίδευσης και 

συμμετέχοντες σε μαθήματα. 

 

➔ Κοινοποιήστε τα ατομικά και τα κοινωνικά οφέλη της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Αυτό είναι απαραίτητο για να πειστούν οι μαθητές για τον αντίκτυπο που 

μπορεί να έχει η εκπαίδευση ενηλίκων στη ζωή τους. Περιλαμβάνει την προώθηση 

νέων δεξιοτήτων σκέψης που μπορούν να κάνουν τα άτομα πιο αποτελεσματικά και 

πιο ανταγωνιστικά σε μια παγκόσμια οικονομία, καθώς και δεξιότητες που 

επιφέρουν την κοινωνική συνοχή. 

 

➔ Δημιουργήστε στρατηγικές συνεργασίες με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 

για την παροχή εκπαίδευσης. Η οικονομική υποστήριξη και οι ευκαιρίες  
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χρηματοδότησης που διατίθενται για την εκπαίδευση ενηλίκων διαφέρουν από 

κοινότητα σε κοινότητα. Συνεπώς, οι στρατηγικές συνεργασίες με άλλες 

εκπαιδευτικές δομές καθώς και με βασικούς παράγοντες στον τομέα θα επιτρέψουν 

στους παρόχους εκπαίδευσης να διευκολύνουν την ανταλλαγή εκπαιδευτικού 

προσωπικού, περιεχομένου μαθημάτων και καλών πρακτικών για την εκπαίδευση 

ενηλίκων. 

 

➔ Συνεργασία με επιχειρήσεις και ΜΚΟ. Το περιεχόμενο των μαθημάτων της 

εκπαίδευσης ενηλίκων θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και 

να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται επί του παρόντος. Οι 

συνεργασίες με ΜΚΟ και επιχειρήσεις θα παρείχαν στους προγραμματιστές 

μαθημάτων ανατροφοδότηση σχετικά με την τρέχουσα ζήτηση δεξιοτήτων και 

πιθανές τοποθετήσεις εργασιακής εμπειρίας. 

 

➔ Αγορά εκπαιδευτικής προσφοράς μέσω διαμεσολαβητών. 

Διαμεσολαβητές, όπως εθνικά ινστιτούτα για την εκπαίδευση ενηλίκων, ΜΚΟ, καθώς 

και πρωταθλητές της κοινοτικής μάθησης, εκπρόσωποι μαθητών, εργαζόμενοι σε 

θέματα υποστήριξης και δάσκαλοι θα υποστηρίξουν τη διάδοση πληροφοριών 

σχετικά με μαθήματα που προσφέρονται μέσω των μεμονωμένων δικτύων τους. 

 

➔ Χρησιμοποιήστε διαδικτυακά εργαλεία για την ευαισθητοποίηση και την 

παροχή εκπαιδευτικών μαθημάτων. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση υφιστάμενων 

διαδικτυακών εργαλείων και την ανάπτυξη νέων, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

διαδικτυακές πλατφόρμες, φόρουμ, παιχνίδια, κινούμενα σχέδια, βίντεο κ.λπ. καθώς 

και την παράδοση μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του ιστότοπου του 

παρόχου εκπαίδευσης. 

 

 

6. Υποδειγματικά Σενάρια Εκπαίδευσης 
Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να ενδυναμώσει τους επαγγελματίες, τους 
εκπαιδευτές και τα ενδιαφερόμενα μέλη σε πολύ πρακτικό επίπεδο και να τους 
παρέχει υψηλές δεξιότητες για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων. 
Τα υποδειγματικά εκπαιδευτικά σενάρια παρέχουν ένα δομημένο πλαίσιο όπου 
ένας εκπαιδευτικός μπορεί να ακολουθήσει βήματα καθοδήγησης και να μάθει 
πώς να αντιμετωπίζει συγκεκριμένες συνθήκες μάθησης/μαθητές.) 
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1. Αστικό περιβάλλον & αειφόρος ανάπτυξη 

 

 

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 Περιεχόμενο-Δραστηριότητες 

Τίτλος του 
εκπαιδευτικού 
σεναρίου 

Αστικό περιβάλλον & αειφόρος ανάπτυξη 

Ενότητα  Αστικό περιβάλλον & αειφόρος ανάπτυξη 

Ομάδες στόχοι Τοπικές και περιφερειακές αρχές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και 
αρμόδιοι για την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του 
περιβάλλοντος· επαγγελματίες και ειδικοί· ενεργοί πολίτες και πολίτες 
που ασκούν επιρροή. 

Πρότερη 
Γνώση  

Η μάθηση βασίζεται σε προϋπάρχουσες γνώσεις σχετικά με την 
Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που εγκρίθηκε από όλα τα 
κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015, και τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (SDGs) που αποτελούν μια καθολική έκκληση για δράση με 
σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και τη 
βελτίωση της ζωής και των προοπτικών όλων, παντού. 

 

Έγγραφα 
βασικών 
σημειώσεων 

 

https://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-
urbanization-prospects-2014.html 

https://urbact.eu/making-integrated-urban-development-
manageable  

https://www.urbanet.info/sdgs-integrated-urban-development 

 

Διάρκεια 4 ώρες 

 

Εκπαιδευτικό 
περιβάλλον 

Είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά 

 

Απαιτήσεις 
πληροφορικής 

Απαιτήσεις διαδικτυακής εκπαίδευσης 

-Επεξεργαστής 2,4 GHz ή μεγαλύτερος 
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& 
Δυνατότητες 

  

 - 4 GB μνήμης RAM (συνιστάται 8 GB μνήμης RAM) 
-Σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας (απαιτείται μεταφόρτωση και 
λήψη 1,5 Mbps, προτιμάται 5 Mbps ή καλύτερα) 
-Οθόνη και κάρτα βίντεο με ανάλυση 1024 x 768 ή μεγαλύτερη. 
- Webcam και μικρόφωνο. 

 

 

B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 Περιεχόμενο-Δραστηριότητες 

Σύντομη σύνοψη του 
εκπαιδευτικού σεναρίου 

Το εκπαιδευτικό σενάριο βασίζεται σε μαθητοκεντρικές 
προσεγγίσεις και ενεργές εκπαιδευτικές τεχνικές, 
προάγοντας τη δημιουργική σκέψη. Περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται ένας δάσκαλος, όπως 
μαθησιακούς στόχους, μαθησιακές δραστηριότητες, 
μαθησιακό υλικό, δραστηριότητες αξιολόγησης. Ωστόσο, 
το εκπαιδευτικό σενάριο είναι ευέλικτο και οι δάσκαλοι 
μπορούν να το προσαρμόσουν ανάλογα με τις ανάγκες και 
τις απαιτήσεις και το υπόβαθρο των μαθητών τους. 

 

 

Θεωρητικό πλαίσιο Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που εγκρίθηκε 
από όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015, 
παρέχει ένα κοινό σχέδιο για την ειρήνη και την ευημερία 
για τους ανθρώπους και τον πλανήτη, τώρα και στο 
μέλλον. 

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) είναι μια 
επείγουσα έκκληση για δράση από όλες τις χώρες - 
ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες - σε μια παγκόσμια 
εταιρική σχέση. Οι ΣΒΑ αναγνωρίζουν ότι ο τερματισμός 
της φτώχειας και άλλων στερήσεων πρέπει να συνδυάζεται 
με στρατηγικές που βελτιώνουν την υγεία και την 
εκπαίδευση, μειώνουν την ανισότητα και δίνουν ώθηση 
στην οικονομική ανάπτυξη – όλα αυτά με σκοπό την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διατήρηση 
των ωκεανών και των δασών μας. 

 

Ο ολοκληρωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός είναι μια 
σύγχρονη προσέγγιση σχεδιασμού στενά συνδεδεμένη με 
την πολύπλοκη φύση των πόλεων και την αναγκαιότητα 
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δημιουργίας βιώσιμων και ανθεκτικών οικισμών. Η 
εφαρμογή του ολοκληρωμένου πολεοδομικού 
σχεδιασμού συνδέεται άμεσα με τις κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες, τα νομικά πλαίσια, την τεχνολογία και τις 
επαγγελματικές και εκπαιδευτικές δυνατότητες των 
κοινωνιών, που διαφέρουν για κάθε χώρα. Είναι 
απαραίτητη η συνεχής ενασχόληση με τη βελτίωση της 
μεθοδολογίας του ολοκληρωμένου σχεδιασμού, της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης των σχεδιαστών και των 
ενδιαφερομένων, καθώς και για την ενίσχυση των 
θεσμικών και κοινωνικοοικονομικών προϋποθέσεων για 
την εφαρμογή του. 

 

 

Σκοποί-Στόχοι 
Οι κυριότεροι εκπαιδευτικοί σκοποί και στόχοι είναι: 

• Γνωστικοί - δημιουργία νέας γνώσης για τον 
ολοκληρωμένο αστικό σχεδιασμό και την κατανόηση 
της σημασίας του ρόλου της κοινότητας και των 
τοπικών αρχών στη βιώσιμη ανάπτυξη· κατανοώντας 
τη σημασία της ενσωμάτωσης των ΣΒΑ στον 
πολεοδομικό σχεδιασμό. 

• Συναισθηματικοί - ανάπτυξη συναισθημάτων: 
ανάπτυξη ομαδικής συνεργασίας, ώστε οι ομάδες να 
μπορούν να αναπτύξουν μεγαλύτερη συναισθηματική 
νοημοσύνη και με αυτόν τον τρόπο, να ενισχύσουν τη 
συνολική τους απόδοση. 

• Ψυχοκινητικοί - ενίσχυση σωματικών δεξιοτήτων: 
δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης. Η ικανότητα ενός 
μαθητή να ακούει ενεργά έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων που 
απαιτούνται τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης. 

• Γραμματισμοί- που θα αποκτήσουν οι 
εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου: 
εξοικείωση με την εκπαιδευτική πλατφόρμα που 
παράγεται από το έργο AGROS. 

Μεθοδολογία/Εκπαιδευτικές  
Πρακτικές 

Το εκπαιδευτικό σενάριο απαιτεί διδασκαλία υψηλής 
ποιότητας και ενεργή και συνεργατική μάθηση που 
περιλαμβάνει ενεργή συμμετοχή των μαθητών στο υλικό 
του μαθήματος μέσω συζητήσεων, επίλυσης 
προβλημάτων, περιπτωσιολογικών μελετών, παιχνιδιών 
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ρόλων και άλλων μεθόδων. Τα πρακτικά υλικά θα 
συμπληρώσουν το θεωρητικό υπόβαθρο. Η ενότητα 
περιλαμβάνει τεστ αυτοαξιολόγησης – ερωτηματολόγιο με 
πέντε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις είναι 
ένας καλός τρόπος αναθεώρησης των πιο σημαντικών 
τμημάτων της Ενότητας. 

 

Αναλυτική περιγραφή του 
εκπαιδευτικού σεναρίου 
 

Τα διδακτικά βήματα του μαθήματος.  

1. Αφόρμηση: εικόνες.  

2. Πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς στόχους. 

3. Ενεργοποίηση πρότερων γνώσεων. 

4. Διδακτικά βήματα (1η συνεδρία). Η μάθηση είναι 
συνεργατική και κοινωνική, όχι ανταγωνιστική και 
απομονωμένη. Η συνεργασία με άλλους ενισχύει τη 
συμμετοχή στη μάθηση. Το να μοιράζεται κανείς τις ιδέες 
του και να ανταποκρίνεται στις αντιδράσεις των άλλων 
οξύνει τη σκέψη και βελτιώνει την κατανόηση. 

5. Διαρκής αξιολόγηση. Οι συζητήσεις και οι ερωτήσεις 
είναι ένας καλός τρόπος για να παρακολουθήσετε τα πιο 
σημαντικά μέρη της 1ης συνεδρίας. 

6. Διδακτικά βήματα (2η συνεδρία). Καινοτόμες πρακτικές 
διδασκαλίας και μάθησης που ενσωματώνουν 
ανταποκρινόμενη διδακτική πρακτική, απόκτηση μάθησης 
από τους μαθητές, υψηλά επίπεδα δέσμευσης, ανάπτυξη 
ικανοτήτων και στρατηγική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών 
για σύνδεση, συνεργασία, δημιουργία και ανταλλαγή 
μάθησης. 

7. Τελική Αξιολόγηση. Τεστ αυτοαξιολόγησης – 
ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

 

8. Συμπεράσματα. Σύνδεση με άλλες Ενότητες έργου 
AGROS. Εξοικείωση με την εκπαιδευτική πλατφόρμα που 
παράγεται από το AGROS project. 

 

Περαιτέρω βιβλιογραφία 
Εναλλακτικές ηλεκτρονικές 
πηγές 
 

• https://www.un.org/en/development/desa/news/popu
lation/world-urbanization-prospects-2014.html  

• https://urbact.eu/making-integrated-urban-
development-manageable  
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• https://www.urbanet.info/sdgs-integrated-urban-
development/  

• https://interestingengineering.com/15-interesting-
green-roofs-from-around-the-world  

• https://www.millennium-institute.org/isdg 

• http://unsdsn.org/wpcontent/uploads/2016/07/9.1.8.-
Cities-SDG-Guide.pdf  

• https://www.google.com/search?q=uclg+localizing+ro
admap&oq=uclg+localizing+roadmap&aqs=chrome..69
i57.5455j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

• https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/ 
 

 

2. Βέλτιστες πρακτικές σε όλη την Ευρώπη/Κόσμο 
 

 

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 

 Περιεχόμενο-Δραστηριότητες 

Τίτλος του 

εκπαιδευτικού 

σεναρίου 

 

6.0. Πράσινες στέγες στις ευρωπαϊκές πόλεις: Βέλτιστη πρακτική 
«λύσεων βασισμένων στη φύση» για την αστική παραγωγή 

 

 

Ενότητα Πράσινες Στέγες στις ευρωπαϊκές πόλεις 

Ομάδες στόχοι Ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, μέλη και εθελοντές περιβαλλοντικών 
συλλόγων, τοπικοί διαχειριστές 
 

Πρότερη Γνώση Βασικές γνώσεις για το τι είναι οι πράσινες στέγες και βασικές 

γνώσεις για την έννοια της αστικής βιωσιμότητας 

 

Έγγραφα βασικών 

σημειώσεων 

Όλες οι ιστοσελίδες που έχουν προταθεί για να ρίξετε μια ματιά 

Διάρκεια 3 ώρες 
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Περιβάλλον 

εκμάθησης 

Διαδικτυακά και Δια ζώσης 

Απαιτήσεις 

πληροφορικής & 

Δυνατότητες 

 

Δύο (2) υπολογιστές ανά τάξη. Μπορεί να βοηθήσει στην 

οπτικοποίηση των βέλτιστων πρακτικών. 

 

 

 

B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 Περιεχόμενο-Δραστηριότητες 

Σύντομη περίληψη 
του εκπαιδευτικού 
σεναρίου 

Απεικόνιση βέλτιστων πρακτικών πράσινων στεγών και λύσεων 
βασισμένων στη φύση για αστική ανάπλαση σε όλη την Ευρώπη 
(χώρες εταίρους), επίσης με αναφορά στις οικονομικές ευκαιρίες 
και την ευημερία των πολιτών. 

 

 

Θεωρητικό πλαίσιο  -Πώς ταιριάζουν οι πράσινες στέγες στο αστικό πλαίσιο και ο 
ρόλος τoυς στον πολεοδομικό σχεδιασμό 

- Πώς δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε το έργο πράσινης στέγης 

- Πώς το έργο πράσινης στέγης έχει συμβάλει στη δέσμευση της 
κοινότητας (δηλαδή μέσω συν-σχεδιασμού), στις οικονομικές 
ευκαιρίες, στην ευημερία των πολιτών 

 

 

Σκοποί/Στόχοι Οι εκπαιδευτικοί στόχοι και οι μαθησιακοί στόχοι είναι οι εξής: 

- Θεωρητικοί/περιγραφικοί: Ενίσχυση της γνώσης για τις 
πράσινες στέγες σε όλη την Ευρώπη 

- Ενθάρρυνση να αναζητήσετε χρηματοδότηση ή/και  να 
φανταστείτε πώς μπορεί να βελτιωθεί το περιβάλλον διαβίωσης 
των μαθητών με μια πράσινη στέγη 
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Μεθοδολογία/ 
Εκπαιδευτικές 
Πρακτικές 

Εφαρμόστηκαν διδακτικές στρατηγικές: 

- Συνεργατική μάθηση και ανταλλαγή γνώσεων 

- Εκπαίδευση από ομότιμους 

Αναλυτική 
περιγραφή του 
εκπαιδευτικού 
σεναρίου 

 

1. παρουσίαση του μαθήματος στο γενικότερο πλαίσιο του 
έργου 

2. συζήτηση σχετικά με το πώς οι καλές πρακτικές μπορούν να 
βοηθήσουν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής του μαθητή 

3. συζήτηση σχετικά με την προηγούμενη γνώση για τις πράσινες 
στέγες και για τις αστικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής 

4. οι εκπαιδευτικοί επεξηγούν τις βέλτιστες πρακτικές που 
αναφέρονται στο μάθημα 

  

5. Οι μαθητές στην ομάδα κάνουν μια σύντομη έρευνα σχετικά 
με άλλες βέλτιστες πρακτικές 

  

6. συζήτηση στην τάξη και εύρεση παρουσιάσεων 

 

7. τελική αξιολόγηση: παράδοση του ερωτηματολογίου 

8. ανοιχτή συνεδρία 

 

 

Περαιτέρω 
βιβλιογραφία 

Εναλλακτικές 
ηλεκτρονικές πηγές 

 

Καταγράψτε πρόσθετες σύγχρονες πηγές – γραπτές ή ψηφιακές 
– όπως βιβλία, άρθρα, αναφορές κ.λπ. 
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3. Κηπευτικές εφαρμογές 

 

A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 Περιεχόμενο-Δραστηριότητες 

Τίτλος του 

εκπαιδευτικού 

σεναρίου 

 
Κηπευτικές εφαρμογές: «Η περίπτωση του Κήπου των Κρεολών: 
ιστορία και πολιτισμικές πτυχές» 
 
 

Ενότητα Κηπευτικές εφαρμογές 

Ομάδες στόχοι  
Νέοι εργάτες, νέοι άνθρωποι 

Πρότερη γνώση Αστικό περιβάλλον, γεωπονική βάση 

 

 Έγγραφα βασικών 

σημειώσεων 

 

Κρεολικός κήπος, αποικισμός, κηπουρική στην αγορά, 

αλληλοβοήθεια 

 

Διάρκεια 3 ώρες  

Εκπαιδευτικό 

περιβάλλον 

Η εκπαίδευση γίνεται διαδικτυακά αλλά μπορεί να γίνει και 

πρόσωπο με πρόσωπο από τους εκπαιδευτικούς με την 

υποστήριξη του PowerPoint. 

 

Απαιτήσεις 

πληροφορικής & 

Δυνατότητες 

 

Δεν χρειάζεται υπολογιστής, εκτός εάν η εκπαίδευση είναι 

διαδικτυακή, τότε οι συμμετέχοντες χρειάζονται υπολογιστή και 

πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
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B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 Περιεχόμενο-Δραστηριότητες 

Σύντομη περίληψη του 
εκπαιδευτικού σεναρίου 

 

Ο Κρεολικός κήπος είναι μια πολιτιστική πρακτική των 
Μαρτινικανών. Πηγάζει από το ιστορικό πλαίσιο (σκλαβιά, 
μετανάστευση...). Με την αύξηση της αστικοποίησης, αυτή η 
πρακτική τείνει να εξελιχθεί, αλλά οι Μαρτινικανοί επιθυμούν να 
διατηρήσουν αυτή την παράδοση ζωντανή. 

 

Θεωρητικό πλαίσιο Σκλάβος: Άνθρωπος που δεν είναι ελεύθερος, που βρίσκεται 
κάτω από την απόλυτη εξουσία ενός κυρίου. Σχεδιασμένος για 
να παρέχει ένα νομικό πλαίσιο για την άσκηση της δουλείας στις 
Δυτικές Ινδίες, ο Code Noir έκανε τον δούλο ένα «κινητό» ον που 
μπορούσε να αποκτηθεί από έναν κύριο με τον ίδιο τρόπο όπως 
η ιδιοκτησία. 

 

Αποικισμός: Εκμετάλλευση χωρών που έγιναν αποικίες 

 

 

Αγρονομία: Όλες οι ακριβείς, φυσικές, οικονομικές και 
κοινωνικές επιστήμες και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην 
πρακτική και την κατανόηση της γεωργίας 

 

 

Φαρμακευτικά φυτά: φυτό ή μέρος φυτού με ουσίες που 
ονομάζονται δραστικά συστατικά και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν θεραπευτικά χωρίς επιβλαβείς επιπτώσεις 
στις συνιστώμενες δόσεις. 

 

 

Πολιτιστικές πρακτικές: γεωπονικές τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μιας περιοχής καλλιέργειας 
(π.χ. όργωμα, κοπή και καύση, εναλλαγή καλλιεργειών και 
ένωση) 

 

 



 

49 

 

Πολιτιστικές πρακτικές: Η κοινωνιολογία διακρίνει τις 
πολιτισμικές πρακτικές από πραγματικές πρακτικές για την 
καλύτερη κατανόηση τους. Βασίζεται σε ιστορικές και κοινωνικές 
πτυχές. Ο πολιτισμός είναι «ένα σύνθετο σύνολο που 
περιλαμβάνει γνώσεις, πεποιθήσεις, τέχνη, ήθη, νόμους, έθιμα 
και όλες τις άλλες διαθέσεις και συνήθειες που αποκτά ο 
άνθρωπος ως μέλος μιας κοινωνίας». 

 

 

Σκοποί/Στόχοι Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθησιακοί στόχοι είναι οι εξής: 

- Γνωστικοί: σύνδεση ιστορικής και κοινωνιολογικής γνώσης για 
την κατανόηση των τρεχόντων ζητημάτων της αστικής γεωργίας 
στην Καραϊβική. Να επιτραπεί ο συλλογικός προβληματισμός 
σχετικά με τις εξαγωγές φυτών και την παγκοσμιοποίηση. 

- Συναισθηματικοί: να ενθαρρύνει τον προβληματισμό και την 
έκφραση συναισθημάτων που προκαλούνται από την ανάπτυξη 
της γνώσης του ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου των Δυτικών 
Ινδιών. Να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές σχετικά με τις πολιτιστικές 
και καλλιεργητικές πρακτικές που συνδέονται με τις διάφορες 
περιοχές των συμμετεχόντων. Ανάδειξη των αγροτικών 
παραδόσεων κάθε χώρας. 

 

- Ψυχοκινητικοί: εάν η εκπαίδευση πραγματοποιείται πρόσωπο 
με πρόσωπο, ενθαρρύνετε την παρατήρηση, την προσοχή και τον 
κινητικό πειραματισμό των παραδοσιακών γεωργικών 
πρακτικών (π.χ. όργωμα υπό τον ήχο του τυμπάνου). 

 

Μεθοδολογία/Εκπαιδευτικές  
Πρακτικές 

Εφαρμόστηκαν διδακτικές στρατηγικές : 

- Συλλογικός καταιγισμός ιδεών για να γίνουν οι συμμετέχοντες 
ενεργοί, να ενθαρρυνθεί η αλληλεπίδραση και οι κοινοί 
προβληματισμοί (π.χ. ζητήστε από τα μέλη της ομάδας 10 λέξεις 
που τους εμπνέουν για τον αποικισμό, τη γεωργική παράδοση) 

-Διαδραστικό κουίζ για την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής 
(π.χ.: κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η ήπειρος προέλευσης της 
καρύδας, του κουρκουμά, της ντομάτας...) 
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- Οργανώστε μια συζήτηση για τις γεωργικές παραδόσεις της 
χώρας κάθε συμμετέχοντος 

 

Αναλυτική περιγραφή του 
εκπαιδευτικού σεναρίου 

 

1. Πληροφορίες για τους παιδαγωγικούς στόχους: 
παρουσίαση των θεμάτων που εξετάζονται και των θεμάτων για 
συλλογικό προβληματισμό. 

2. Δραστηριότητα προβληματισμού: καταιγισμός ιδεών για 
τον αποικισμό και τις γεωργικές παραδόσεις. 

 

3. Βήματα διδασκαλίας: παρουσίαση των πρώτων 8 
διαφανειών του PowerPoint στους συμμετέχοντες (ιστορικό και 
γεωγραφικό πλαίσιο) 

 

4. Κουίζ για την προέλευση των φυτών και παρουσίαση των 
διαφανειών 9 έως 23 για την προέλευση των φυτών, τους 
στόχους του κρεολικού κήπου και τα φυτά που συνθέτουν τον 
κρεολικό κήπο. Εάν η εκπαίδευση πραγματοποιείται πρόσωπο 
με πρόσωπο, παρατήρηση των φυτών που υπάρχουν στον κήπο 
(ταυτοποιήσεις, συσχετίσεις καλλιεργειών) 

 

5. Ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης: ανταλλαγές για τις 
γεωργικές παραδόσεις της χώρας καταγωγής κάθε 
συμμετέχοντα. Ανταλλαγές για τη χρήση φαρμακευτικών, 
προστατευτικών και βοηθητικών φυτών σε κάθε χώρα. 

 

6. Διδακτικά στάδια: παρουσίαση των διαφανειών 24 έως 
29 του PowerPoint στους συμμετέχοντες σχετικά με πολιτιστικές 
και καλλιεργητικές πρακτικές στη Μαρτινίκα 

Προβολή βίντεο σχετικά με την πρακτική του "Lasotè". Εάν η 
εκπαίδευση γίνει πρόσωπο με πρόσωπο, κινητικός 
πειραματισμός αυτής της πρακτικής από τους συμμετέχοντες 
(συνοχή της ομάδας, κινητικές δεξιότητες). 

 

7. Βήματα διδασκαλίας: παρουσίαση των διαφανειών 30 
έως 35 του PowerPoint στους συμμετέχοντες σχετικά με τις 
τρέχουσες γεωργικές πρακτικές στη Μαρτινίκα και στις αστικές 
περιοχές 
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8. Συνεχής αξιολόγηση με χρήση της αξιολόγησης της 
ενότητας (5 ερωτήσεις) 

 

9. Συμπεράσματα: συλλογικός προβληματισμός για τις 
επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και της αστικοποίησης στις 
τρέχουσες γεωργικές πρακτικές. Έμφαση στη σημασία της 
άντλησης έμπνευσης από τις πολιτιστικές και καλλιεργητικές 
πρακτικές κάθε χώρας για την ενσωμάτωσή τους σε κάθε έργο. 

 

 

Περαιτέρω βιβλιογραφία 

Εναλλακτικές ηλεκτρονικές 
πηγές 

 

- Gourmet Botany in the West Indies: 
https://sites.google.com/site/lesamerindiensdesantilles/home/l-
origine-des-fruits-legumes-et-epices-des-antilles 

- The witch and the doctor: https://la-sorciere-et-le-
medecin.com/ 

- Colonial history: https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-
geographie-citoyennete/analyse-critique-d-un-document-
iconique-le-commerce-triangulaire-1202510.kjsp and 
https://www.lelivrescolaire.fr/page/16858666 "Slaves dancing 
on a boat, engraving, 1830 (Musée d'Aquitaine, Bordeaux) 

- Discovering magical plants: 
https://www.martinique2030.com/actualites/a-la-decouverte-
des-plantes-magiques-de-martinique 

- Creole garden: https://www.humuspaysdoc.fr/2019/01/29/le-
jardin-creole-une-tradition-permacole/ and 
https://tibobazar.wordpress.com/2013/08/26/le-jardin-creole/ 

- Lasotè Association: https://lasotemartinique.com/ 

- LE JARDIN CRÉOLE Repères culturels, scientifiques et 
techniques" Lucien DEGRAS ed JASOR - Archipel des Sciences 

- LE CAHIER DU PATRIMOINE Collectivité Territoriale de 
Martinique" N°32 Museum of History and Ethnography of 
Martinique  

- Fabulous History of Creole Plants " Jean-Louis LONGUEFOSSE Ed 
ORPHIE 
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- Plantes Magiques de Martinique de Guadeloupe et des Petites 
Antilles" Book II LES ESPECES PROPRITIATOIRES Emmanuel 
Nossin, André EXBRAYAT Ed EXBRAYAT 

 

 

 

 

7. Καθιστώντας τη δια βίου μάθηση και την κινητικότητα 

πραγματικότητα 

 

1. Καθιστώντας τη δια βίου μάθηση και την κινητικότητα πραγματικότητα 
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Πολιτική και πρακτική δια βίου προσανατολισμού στην ΕΕ 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8284&furtherPubs
=yes 

Μια μελέτη για την πολιτική και την πρακτική του δια βίου προσανατολισμού (LLG) στην 
ΕΕ με επίκεντρο τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες. Η δια βίου καθοδήγηση 
στοχεύει να παρέχει υποστήριξη επαγγελματικής εξέλιξης σε άτομα όλων των ηλικιών, 
σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Περιλαμβάνει πληροφορίες σταδιοδρομίας, 
συμβουλές, συμβουλευτική, αξιολόγηση δεξιοτήτων και καθοδήγηση. 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων: υποστήριξη της μάθησης, της εργασίας και της 
διασυνοριακής κινητικότητας 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8071&furtherPubs
=yes 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση (EQF) στοχεύει στη 
βελτίωση της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και της φορητότητας των προσόντων 
των ατόμων. 

Το ΕΠΕΠ ιδρύθηκε το 2008 ως κοινό πλαίσιο αναφοράς προσόντων, που εκφράζoνται 
ως μαθησιακά αποτελέσματα σε αυξανόμενα επίπεδα επάρκειας. 

Το πλαίσιο χρησιμεύει ως συσκευή μετάφρασης μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων 
πιστοποίησης και των επιπέδων τους. Προορίζεται να ωφελήσει μαθητές, 
εργαζόμενους, άτομα που αναζητούν εργασία, εργοδότες, συνδικάτα, παρόχους 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, φορείς αναγνώρισης προσόντων και κυβερνητικές αρχές 
(συμπεριλαμβανομένων των διεθνών οργανισμών). 

 

Ανακαλύψτε το νέο Europass 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8391&furtherPubs

=yes 

Το Europass είναι το ευρωπαϊκό εργαλείο για να διαχειριστείτε τις δεξιότητές σας και 
να σχεδιάσετε τη μάθηση και την καριέρα σας. Ως πλαίσιο διαδικτυακών εργαλείων και 
πληροφοριών, βοηθά τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν τις δεξιότητες, τα προσόντα 
και τις εμπειρίες τους για να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. 
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Η πλατφόρμα Europass κυκλοφόρησε εκ νέου την 1η Ιουλίου 2020 ως μία από τις 
εμβληματικές δράσεις του Skills Agenda. 

 

Αυτό το έγγραφο διερευνά εργαλεία και χαρακτηριστικά του νέου Europass, καθώς και 
το πώς υποστηρίζει τη δια βίου μάθηση και τι μπορεί να κάνει για τους ενήλικες 
εκπαιδευόμενους. 

 

Δεξιότητες για θέσεις εργασίας: Κατανόηση δεξιοτήτων 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1215&langId=en& 

Αξιόπιστες πληροφορίες για τις δεξιότητες των εργαζομένων, των υπευθύνων χάραξης 
πολιτικής, των εργοδοτών, των ιδρυμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης και των 
επαγγελματιών του επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και μέτρα της ΕΕ σε 
αυτόν τον τομέα. 
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2. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης 

 
 

Όλοι οι πολίτες στην ΕΕ έχουν δικαίωμα σε εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου 
μάθηση υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση 
υψηλής ποιότητας θα παράσχουν στους πολίτες τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
συμπεριφορές που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν και να εξασφαλίσουν την 
οικονομική ανθεκτικότητα και την κοινωνική ευημερία της Ευρώπης. Αυτό 
περιλαμβάνει την ανάγκη κατοχής βασικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
βασικών δεξιοτήτων και των ψηφιακών ικανοτήτων. Η σημασία της διασφάλισης 
αποτελεσματικής ίσης πρόσβασης σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας έχει γίνει 
ολοένα και πιο εμφανής με το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19. 

 

Το Πλαίσιο Μάθησης του ΟΟΣΑ 2030 απεικονίζει τον ρόλο της μάθησης για το άτομο, 
την κοινότητα και την κοινωνία. Παρά το γεγονός ότι το πλαίσιο μάθησης έχει 
αναπτυχθεί για νεότερους μαθητές, μπορεί να εφαρμοστεί και σε ενήλικες 
εκπαιδευόμενους. Το στρατηγικό πλαίσιο ET2020 για την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση ορίζει τέσσερις, πολύ ευρείς στόχους: Να γίνει πραγματικότητα η δια βίου 
μάθηση και η κινητικότητα. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής 
συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Ενίσχυση της δημιουργικότητας και 
της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας, σε όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εξετάζοντας την Παγκόσμια Ατζέντα 2030, η 
εκπαίδευση ενηλίκων συμβάλλει στην επίτευξη και των 17 Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) χτίζοντας τα θεμέλια της αλλαγής στον κοινωνικό, πολιτικό, 
οικονομικό, οικολογικό και πολιτιστικό τομέα. Σε καθέναν από τους 17 στόχους 
τουλάχιστον ένας στόχος περιλαμβάνει μάθηση, κατάρτιση, εκπαίδευση ή, 
τουλάχιστον, ευαισθητοποίηση για την εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση 
ενηλίκων και η δια βίου μάθηση δεν αποτελούν μόνο εγκάρσιο στόχο και μέθοδο για 
την επίτευξη των ΣΒΑ, αλλά και συγκεκριμένο στόχο. Σύμφωνα με τον SDG4, πρέπει 
να διασφαλιστούν για όλους η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη ποιότητα 
και οι ευκαιρίες δια βίου μάθησης. Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση 
Ενηλίκων υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή στην εκπαίδευση 
ενηλίκων κάθε είδους (επίσημη, μη τυπική και άτυπη μάθηση). Οι εθνικοί 
συντονιστές σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακολουθούν τη 
διαδικασία υλοποίησης της ατζέντας. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης προτείνει 
να αυξηθεί η συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση στο 25% έως το 2025. 
Είναι απολύτως απαραίτητο να αυξηθεί η συμμετοχή γενικά, αλλά ιδιαίτερα των 
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ενηλίκων με χαμηλές βασικές δεξιότητες. Ωστόσο, οι στρατηγικές, τα πλαίσια και τα 
μέτρα που προτείνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν ενσωματώνονται σε μια ολιστική 
προσέγγιση της δια βίου μάθησης, καθώς συχνά επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό 
στους νέους, στη μάθηση στο χώρο εργασίας και στις βασικές δεξιότητες. Ενώ αυτοί 
οι τομείς είναι, χωρίς καμία αμφιβολία, πολύ σημαντικοί, οι ενήλικες δεν μπορούν 
να μείνουν πίσω. 

 
 

Ποιοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση: 

 
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/improving-quality/about/quality-
investment  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα διοχετεύσει περισσότερους πόρους από ποτέ στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση τα επόμενα επτά χρόνια μέσω του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μεταξύ άλλων μέσων πολιτικής. 

 
 

Θα διατεθεί σημαντική υποστήριξη για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και 
επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, από την κατασκευή υποδομών και 
κτιρίων έως την κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού, τις ψηφιακές συσκευές και 
τη χρηματοδότηση ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων. 

 

Η Επιτροπή παρέχει ειδική υποστήριξη στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές 
για να κάνουν τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων μέσω της αμοιβαίας 
μάθησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις επενδύσεις σε 
εκπαιδευτικές υποδομές. Αυτό θα συμβάλει στο να γίνει πραγματικότητα ο 
Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης έως το 2025 και θα υποστηρίξει μια διαρκή 
ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19, ιδίως με την επιτάχυνση της ψηφιακής 
μετάβασης. 

 

Στις 19 Ιανουαρίου του 2022, η Επιτροπή δημοσίευσε μια ενδιάμεση έκθεση, η οποία 
παρουσιάζει προκαταρκτικά ευρήματα και συστάσεις για την υποστήριξη των 
κρατών μελών της ΕΕ ώστε να επενδύσουν πιο αποτελεσματικά στην εκπαίδευση: 

 https://education.ec.europa.eu/news/quality-investment-in-education-and-
training-commission-publishes-first-findings-of-expert-group.  
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αναμένεται να συντάξει τελική έκθεση, η οποία 
αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2022. 
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Πολιτική και πρακτική δια βίου προσανατολισμού στην ΕΕ: 

 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8284&furtherPu
bs=yes 

Μια μελέτη για την πολιτική και την πρακτική του δια βίου προσανατολισμού (LLG) 
στην ΕΕ με επίκεντρο τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες. Η δια βίου 
καθοδήγηση στοχεύει να παρέχει υποστήριξη επαγγελματικής εξέλιξης σε άτομα 
όλων των ηλικιών, σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας. Περιλαμβάνει πληροφορίες 
σταδιοδρομίας, συμβουλές, συμβουλευτική, αξιολόγηση δεξιοτήτων και 
καθοδήγηση. 

 
Προς πιο αποτελεσματικές πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων: 
 chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ec.europa.eu/info/sites/defa

ult/files/towards_more_effective_adult_learning_policies.pdf 

Η πολιτική προσδιορίζει έναν αριθμό κοινών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για τη 
σημαντική βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση του αριθμού των ευκαιριών 
εκπαίδευσης ενηλίκων. Για να πετύχει σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, ο 
καθένας χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων – και να συνεχίσει να 
τις αναπτύσσει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Αυτό είναι ένα βασικό μήνυμα της 
Νέας Ατζέντας Δεξιοτήτων για την Ευρώπη [βλ. πλαίσιο]. Χωρίς τις κατάλληλες 
δεξιότητες, πολλοί βρίσκονται να εργάζονται σε θέσεις εργασίας κακής ποιότητας, 
όντας άνεργοι ή ανεπαρκείς για μια νέα γενιά ευκαιριών απασχόλησης. Χωρίς 
βασικούς γραμματισμούς, αριθμητικές και ψηφιακές δεξιότητες, η καθημερινή ζωή 
μπορεί να είναι μια πρόκληση. Η πρόκληση – που ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα 
για την Εκπαίδευση Ενηλίκων [βλέπε πλαίσιο] – είναι να ενθαρρύνουμε 
περισσότερους ενήλικες να επιστρέψουν στη μάθηση. Για να επιτευχθεί αυτό, η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει ποικίλες στρατηγικές και πρωτοβουλίες 
πολιτικής με στόχο τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της συνολικής ποιότητας, 
ποσότητας και προσβασιμότητας των ευκαιριών εκπαίδευσης ενηλίκων. Επιπλέον, 
λαμβάνονται μέτρα για την αύξηση της αξιοποίησης αυτών των ευκαιριών μέσω 
αποτελεσματικών στρατηγικών προσέγγισης, καθοδήγησης και κινήτρων που 
στοχεύουν στις ομάδες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. 

 
 

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: 

 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8450&furtherPu
bs=yes  

Καθώς η Ευρώπη περνά από τους πράσινους και ψηφιακούς μετασχηματισμούς της, 
η υψηλής ποιότητας επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) είναι το κλειδί 
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για να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για τις θέσεις 
εργασίας του σήμερα και του αύριο. Η σύσταση του Συμβουλίου για την ΕΕΚ για 
βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα, που 
εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2020, καθορίζει το συνολικό όραμα και τους 
στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για το μέλλον της ΕΕΚ. Αυτό το φυλλάδιο σκιαγραφεί 
αυτό το όραμα και τη σημασία των μεταρρυθμίσεων της ΕΕΚ σε εθνικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων βασικών αρχών και δράσεων για την υποστήριξη αυτών των 
μεταρρυθμίσεων. Εξετάζει επίσης τις πρωτοβουλίες της ΕΕ που πρωτοστατούν και τη 
βοήθεια που παρέχεται στα κράτη μέλη σε αυτόν τον τομέα. 

 
 

Καινοτομία και ψηφιοποίηση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση - 
infographics 

 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8367&furtherPu
bs=yes 

Οκτώ ιδέες για πρωτοποριακές νέες προσεγγίσεις. Συνοπτική έκθεση για την 
ψηφιοποίηση και την καινοτομία από την Ομάδα Εργασίας ΕΤ2020 για την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. 

 
 

Καινοτομία και Ψηφιοποίηση: Έκθεση από την Ομάδα Εργασίας ET2020 για την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8365&furtherPu
bs=yes 

Οκτώ ιδέες για πρωτοποριακές νέες προσεγγίσεις 

Η καινοτομία και η ψηφιοποίηση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
(ΕΕΚ) διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ευρύτερη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, 
καθώς και στην ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα μιας Ευρώπης μετά την COVID-19. 
 

Μέσω εργαστηρίων, διαδικτυακών σεμιναρίων και Δραστηριοτήτων μάθησης από 
ομότιμους, η ομάδα εργασίας ET 2020 VET (2018-2020) αντιμετώπισε το ερώτημα: 
Πώς μπορεί η καινοτομία και η ψηφιοποίηση να ενισχύσουν την υψηλής ποιότητας 
ΕΕΚ και την Ανώτατη ΕΕΚ; 

 

Η τελική έκθεση παρέχει: 1 όραμα, 2 απόψεις και 8 ιδέες, καθώς και πολλές καλές 
πρακτικές από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων 12 έργων Lighthouse. 
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3. Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας των ενηλίκων και του 
μαθησιακού τους περιβάλλοντος 
 
 

Η ανάπτυξη μιας πολιτικής της ΕΕ για την εκπαίδευση ενηλίκων 

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Πλαίσιο της ΕΕ για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση 
(2010), υπάρχει σαφής ανάγκη να τοποθετηθούν η εκπαίδευση και η κατάρτιση 
σαφώς στο πλαίσιο του τρόπου με τον οποίο συμβάλλουν στην οικονομική 
ανάπτυξη. Όσον αφορά ειδικότερα την εκπαίδευση ενηλίκων, έχουν προσδιοριστεί 
τέσσερις στρατηγικοί στόχοι (Council, 2010): 

Αναβάθμιση και ανανέωση δεξιοτήτων - Καλά παραδείγματα πολιτικών 

 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8332&furtherPu
bs=yes 

Η αναβάθμιση και η επανεκπαίδευση είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των 
αλλαγών στην αγορά εργασίας, που οδηγούνται από σημαντικούς 
μετασχηματισμούς όπως η ψηφιοποίηση, η γήρανση του πληθυσμού και η κλιματική 
αλλαγή. Δεδομένης της σημασίας των πολύ μικρών επιχειρήσεων για την οικονομία 
και την απασχόληση στην ΕΕ, η μελέτη παρέχει πληροφορίες για τις κύριες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές τις επιχειρήσεις και παρουσιάζει καλά 
παραδείγματα πολιτικών που υποστηρίζουν την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις. 

 
 
 

Αναβάθμιση και επανεκπαίδευση - Καλές πρακτικές 

 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8333&preview=
cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3 

Η αναβάθμιση και η επανεκπαίδευση είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των 
αλλαγών στην αγορά εργασίας, που οδηγούνται από σημαντικούς 
μετασχηματισμούς όπως η ψηφιοποίηση, η γήρανση του πληθυσμού και η κλιματική 
αλλαγή. Παρουσιάζει καλές πρακτικές για πολύ μικρές και μικρές εταιρείες για να 
υποστηρίξουν την αναβάθμιση και την επανεκπαίδευση των εργαζομένων τους, 
αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά τους ως σημείο ισχύος. 
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1. Πραγματοποίηση της δια βίου μάθησης και κινητικότητας. 

 2. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης. 

3. Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής 
στα κοινά.  

4. Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης 
της επιχειρηματικότητας, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Στην ανανεωμένη ατζέντα της ΕΕ για την εκπαίδευση ενηλίκων, ο στόχος αριθ. 4 
ενημερώθηκε ως «Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας των 
ενηλίκων και των μαθησιακών τους περιβαλλόντων», συμπεριλαμβανομένων των 
(Council, 2011): 

 

• Εγκάρσιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

• Συμμετοχή πολιτιστικών οργανισμών 

• Χρήση ΤΠΕ 

• Συλλογή από τα κράτη μέλη συγκρίσιμων στοιχείων σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο. 

Η εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει να είναι πλήρως διασυνοριακή με τρόπους που να 
είναι διαφανείς και κατανοητοί για τους εργοδότες και τους οργανισμούς. Τα 
ευρωπαϊκά εργαλεία διαφάνειας και αναγνώρισης για την ΕΕΚ περιλαμβάνουν το 
ECVET (Ευρωπαϊκό σύστημα πίστωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση), το EQARF και το EQUAVET (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Διασφάλισης 
Ποιότητας). Για το λόγο αυτό, τα παραπάνω στοιχεία έχουν αναλυθεί περαιτέρω 
προκειμένου να ταιριάζουν με τους αντίστοιχους στόχους διεθνών παραγόντων, 
όπως ο ΟΟΣΑ και η UNESCO, ως εξής (Council, 2011): 

- Προώθηση της απόκτησης εγκάρσιων βασικών ικανοτήτων με την 
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Βασικών Ικανοτήτων στον τομέα της 
εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτός ο στόχος ταιριάζει με την πρόταση του ΟΟΣΑ 
για «Διασφάλιση ότι το εργατικό δυναμικό στα ιδρύματα επαγγελματικής 
κατάρτισης επωφελείται από έναν ισχυρό συνδυασμό παιδαγωγικών 
δεξιοτήτων, βιομηχανικής εμπειρίας και ακαδημαϊκών γνώσεων. 
Προσαρμόστε τις απαιτήσεις προσόντων προς αυτόν τον σκοπό» (ΟΟΣΑ 
2014α). 
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- Ενίσχυση του ρόλου των πολιτιστικών οργανισμών (όπως μουσεία, 
βιβλιοθήκες κ.λπ.), της κοινωνίας των πολιτών, των αθλητικών 
οργανώσεων και άλλων φορέων ως δημιουργικών και καινοτόμων 
πλαισίων για τη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων. Αυτός ο 
στόχος ταιριάζει με τον ορισμό της UNESCO για τη δια βίου μάθηση, 
σύμφωνα με τον οποίο «Η δια βίου μάθηση βασίζεται στην ενσωμάτωση της 
μάθησης και της ζωής… σε όλα τα πλαίσια της ζωής (οικογένεια, σχολείο, 
κοινότητα, χώρο εργασίας κ.λπ.)» (UNESCO 2014a). 

- Καλύτερη χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων, ως 
μέσου διεύρυνσης της πρόσβασης και βελτίωσης της ποιότητας παροχής, 
π.χ. με την αξιοποίηση νέων ευκαιριών για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 
τη δημιουργία εργαλείων και πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης 
προκειμένου να προσεγγιστούν νέες ομάδες-στόχοι, ιδίως εκείνων με 
ειδικές ανάγκες ή που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Αυτός ο στόχος 
ταιριάζει τόσο με τις συστάσεις της UNESCO όσο και του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με 
τις οποίες «Η εκπαίδευση ενηλίκων θα πρέπει να επιτρέπει στους ενήλικες 
να προσαρμόζουν τη μάθησή τους στη ζωή τους και οι ΤΠΕ θα πρέπει να 
διευκολύνουν την αυτοκατευθυνόμενη και συνεργατική μάθηση» (ΟΟΣΑ 
2014β· UNESCO 2014β). 

Μεταξύ άλλων προτάσεων, διαφορετικές μορφές αυτομάθησης ή ομαδικής 
μάθησης θεωρούνται κατάλληλες για τους σκοπούς της εκπαίδευσης ενηλίκων, 
όπως διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης, μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα 
(MOOCs), Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (OERs) κ.λπ., που χρησιμοποιούν τις 
τρέχουσες ΤΠΕ, τις εξελίξεις και την προώθηση της δημιουργικότητας και της 
καινοτομίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών. 

Όσον αφορά την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αειφόρο ανάπτυξη, 
έχουν αναπτυχθεί αρκετοί εκπαιδευτικοί πόροι και μέθοδοι στο πλαίσιο έργων που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, ειδικά στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. 

Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του έργου ‘Take it’ (https://takeit-project.eu/) έχουν  
αναπτυχθεί οι ακόλουθοι πόροι και εργαλεία. 

• Το πλαίσιο βημάτων TAKE IT: καθοδήγηση βήμα προς βήμα που έχει σχεδιαστεί 
για να δώσει μια πρώτη εικόνα των βασικών θεμάτων που σχετίζονται με την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αποτελεσματικές προσεγγίσεις 
εκπαίδευσης ενηλίκων, κοινωνική και συμπεριφορική αλλαγή και μονοπάτια για 
δράση για το κλίμα. 
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• CPD (Continuous Professional Development): ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής 
μάθησης που έχει σχεδιαστεί για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 
εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
αποτελεσματικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. 

• MOOC (Massive Open Online Course): για την ενίσχυση της κλιματικής παιδείας 
των ατόμων μέσω ενός πακέτου διαδραστικού περιεχομένου. 

• Digital Leaning Hub: μια πολύγλωσση πύλη εκμάθησης που προσφέρει ανοιχτή 
και άμεση πρόσβαση σε εκπαιδευτικά περιεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου 
ενός δημόσιου φόρουμ, σε μορφή ομάδας συζητήσεων. 

Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο του έργου «Students in Climate Action» 
(https://studentsinclimateaction.com/), έχει αναπτυχθεί το ακόλουθο εκπαιδευτικό 
υλικό: 

• Το εκπαιδευτικό κιτ εκμάθησης για την αλλαγή του κλίματος στοχεύει στην 
παροχή όλων των απαραίτητων και κατάλληλων διδακτικών και μαθησιακών 
υλικών σε δασκάλους και σχολικό προσωπικό για την εισαγωγή και τη 
συμμετοχή των μαθητών και των οικογενειών τους στο φαινόμενο της 
κλιματικής αλλαγής και στην επείγουσα ανάγκη για δράση. 

• Το Εκπαιδευτικό Επιτραπέζιο Παιχνίδι στοχεύει να αυξήσει το ενδιαφέρον των 
μαθητών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής με τρόπο που επηρεάζει τη 
συμπεριφορά τους και τους δίνει τη δυνατότητα να γίνουν ακτιβιστές της 
κλιματικής αλλαγής στις κοινότητές τους. 

• Το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικού Ακτιβισμού προορίζεται να συμπληρώσει το 
εκπαιδευτικό κιτ μάθησης για την αλλαγή του κλίματος και στοχεύει να 
βοηθήσει τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς να ενδυναμώσουν τους 
νέους να αποκτήσουν μεγαλύτερη συνείδηση των δικαιωμάτων τους και να 
τεθούν στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης της κλιματικής καταστροφής. 

Σε άλλη σημείωση, το έργο FOOD RESCUE (https://foodrescue-project.eu/) εισάγει 
ένα εκπαιδευτικό πακέτο «εφαρμοσμένης μάθησης» που βασίζεται στη σπατάλη 
τροφίμων ως εννοιολογικό πλαίσιο για τη μάθηση, προκειμένου να επιτρέψει στους 
μαθητές να μάθουν όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων και κριτικής σκέψης. Το έργο περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών 
FOOD RESCUE χρησιμοποιώντας παιδαγωγικές προσεγγίσεις αιχμής με επίκεντρο 
τους μαθητές, ξεπερνώντας τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας που 
χρησιμοποιούν κυρίως μεθόδους που βασίζονται σε διαλέξεις. Συνδυάζει 
διαφορετικά παιδαγωγικά εργαλεία, όπως την εκπαίδευση του δημιουργού και τις 
παιδαγωγικές συμμετοχής και ακτιβισμού των νέων. Ο στόχος του προγράμματος 
σπουδών FOOD RESCUE είναι να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να βιώσουν, 
να προβληματιστούν και να συμμετάσχουν σε πρακτικές μείωσης των 
απορριμμάτων τροφίμων μέσω των οποίων χρησιμοποιούν τις εμπειρίες και τους 
προβληματισμούς τους ως μέσο για μια βαθύτερη διαδικασία μάθησης που οδηγεί 
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στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Συνολικά, το πρόγραμμα σπουδών θα 
ενθαρρύνει τη βιωματική και συναισθηματική μάθηση σχετικά με το θέμα της 
σπατάλης τροφίμων και την κλιματική αλλαγή και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη 
ικανοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η συναισθηματική 
νοημοσύνη, η κοινωνική ευθύνη κ.λπ. 

Επιπλέον, το έργο «Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και των ηγετών της κοινότητας 
για να δράσουν για την κλιματική αλλαγή (ACTION)» (https://action.erasmus.site/) 
στοχεύει να παράσχει στους εκπαιδευτικούς και στους ηγέτες της κοινότητας και 
στους επαγγελματίες ευκαιρίες μάθησης και ενημερωμένα στοιχεία, νέες και 
καινοτόμες διαδικασίες κατάρτισης, πόρους αιχμής και εργαλεία ψηφιακής εποχής, 
για να ενδυναμώσουν καλύτερα τους μαθητές και τους πολίτες τους ως 
«παράγοντες αλλαγής» και να προωθήσουν στενότερους δεσμούς μεταξύ της 
εκπαίδευσης και των τοπικών κοινοτήτων. Η πύλη ηλεκτρονικής μάθησης και 
εφαρμογών ACTION περιλαμβάνει τα εξής: 

• Πλαίσιο ΔΡΑΣΗΣ, που χρησιμοποιεί infographics για να προσφέρει πρακτικές 
οδηγίες και συμβουλές για την υλοποίησή του 

• σύνολο εφαρμογών κουίζ trivia που δημιουργήθηκαν για i) την ενίσχυση της 
δημοφιλής εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή (με βάση τις βασικές 
ενότητες) και ii) να ενισχύσει τον εκπαιδευτικό ανασχεδιασμό (με βάση 
ενσωματωτικές ενότητες) 

• εξαιρετικά απλή συσκευή δημιουργίας εφαρμογών που επιτρέπει στους 
εκπαιδευτικούς και την κοινότητα να δημιουργήσουν τη δική τους 
εφαρμογή storyboard ενδυναμώνει καλύτερα τους μαθητές και τους πολίτες 
να ενεργούν για την κλιματική αλλαγή. Θα παρασχεθεί ένα ολοκληρωμένο 
εκπαιδευτικό βίντεο και e-tutorial για την προώθηση της χρηστικότητάς του. 

• βίντεο μελέτης περίπτωσης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 
πρακτικές και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Επιπλέον, ο στόχος του έργου FARCE είναι να προτείνει μια νέα προσέγγιση, 
βασισμένη στην «infotainment» προσέγγιση, βαθμονομώντας εκ νέου τη σημερινή 
ροή αρνητικών ειδήσεων. Το να μην παραγκωνίζονται σοβαρά ζητήματα, αλλά να 
αντιμετωπίζονται σε νέα στοχαστικά, χιουμοριστικά και εκπαιδευτικά πλαίσια, 
μπορεί κάλλιστα να είναι το κλειδί για να είναι οι άνθρωποι σε επαγρύπνιση, να 
προσέξουν και να ενεργήσουν για τα κρίσιμα ζητήματα της ημέρας, όπως η κλιματική 
κρίση και να ασχοληθούν μαζί τους με πιο ουσιαστικό τρόπο· τέτοια είναι η δύναμη 
της σάτιρας. Η κοινοπραξία FARCE δημιούργησε εκπαιδευτικό υλικό για να 
υποστηρίξει εκπαιδευτές ενηλίκων και κοινοτήτων για την ευαισθητοποίηση σχετικά 
με την κλιματική αλλαγή χρησιμοποιώντας σάτιρα και κωμωδία. Το υλικό 
αποτελείται από κωμικά κομμάτια και σχέδια μαθημάτων διαθέσιμα σε μια 
πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης: https://www.climatefarce.eu/. 
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Συνολικά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η μάθηση ενηλίκων είναι μια συνεχής 
διαδικασία που περιλαμβάνει εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους και μπορεί να 
επωφεληθεί από τις τρέχουσες τάσεις, τα ψηφιακά και συμβατικά εργαλεία και 
μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα της περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης γενικότερα. 
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8. Δείκτες: Σύγχρονα πρότυπα στην εκπαίδευση ενηλίκων 

 

 

Τρέχοντα πρότυπα συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων 

 

Για να πλαισιωθούν τα τρέχοντα πρότυπα συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων, 

είναι χρήσιμο να ανατρέξουμε σε μια πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ, η οποία 

πλαισιώνει τα ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρησιμοποιώντας ορισμένα 

συγκεντρωτικά δεδομένα που αναφέρονται στα τέλη του 2021. 

 

Εξετάζοντας τα μακροοικονομικά δεδομένα, τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας 

επιβεβαιώνουν την αύξηση της δέσμευσης, τάση που θεωρείται σταθερή σε σχέση 

με τα έτη 2007-2016. Σημαντική πτώση έχει καταγραφεί τα έτη 2019-2020, σε 

σύμπτωση με την πανδημία του Covid 19. Ένα άλλο σημαντικό σημείο αναφοράς 

αφορά την εργασιακή κατάσταση των ενηλίκων εκπαιδευομένων. Η πλειονότητα 

των ατόμων που ασχολούνται τη δεδομένη στιγμή με δραστηριότητες επίσημης ή 

μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι απασχολούμενοι, και ειδικότερα 

εργαζόμενες γυναίκες. 

Μια προσεκτική ματιά στα δεδομένα που παρέχονται αποκαλύπτει το ακόλουθο 

σενάριο: 

 

- Κατά μέσο όρο σε όλες τις χώρες με στοιχεία από την έρευνα για την 

εκπαίδευση ενηλίκων (AES), περίπου οι μισοί από τους ενήλικες (ηλικίας 25-

64 ετών) που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν συμμετάσχει σε προγράμματα 

εκπαίδευσης ενηλίκων (τυπική ή/και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση) το 

2016. Τα ποσοστά συμμετοχής διέφεραν σε μεγάλο βαθμό, από 30% ή 
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λιγότερο στην Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Πολωνία και την Τουρκία έως πάνω 

από 60% στις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία και την Ελβετία. 

- Μεταξύ του 2007 και του 2016, τα ποσοστά συμμετοχής στην εκπαίδευση 

ενηλίκων (τυπική ή/και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση) αυξήθηκαν 

σχεδόν σε όλες τις χώρες με διαθέσιμα στοιχεία. Κατά μέσο όρο στις χώρες 

του ΟΟΣΑ που συμμετέχουν στην AES, τα ποσοστά συμμετοχής στην 

εκπαίδευση ενηλίκων αυξήθηκαν από 38% το 2007 σε 48% το 2016. 

- Μια πρόσφατη σύντομη έκθεση του ΟΟΣΑ δείχνει ότι, υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις, η προκαλούμενη από το COVID-19 διακοπή των οικονομικών 

δραστηριοτήτων μείωσε τη συμμετοχή των εργαζομένων στη μη τυπική 

μάθηση κατά 18% κατά μέσο όρο και στην άτυπη μάθηση κατά 25%. 

- Το 2019, ο αριθμός των ενηλίκων που ανέφεραν ότι συμμετείχαν σε τυπική 

ή/και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση τον μήνα που προηγήθηκε της 

έρευνας μειώθηκε σημαντικά το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα εμφανές στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, την 

Εσθονία, τη Γαλλία, τη Λετονία, την Πολωνία, τη Σλοβακική Δημοκρατία, τη 

Σλοβενία και την Ελβετία, όπου ο αριθμός των ενηλίκων που συμμετείχαν σε 

τυπική ή/και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση μειώθηκε κατά 30% ή 

περισσότερο μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2019 και του δεύτερου 

τριμήνου του 2020, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. 

- Αν και τα ποσοστά συμμετοχής στη μη τυπική εκπαίδευση δεν διαφέρουν 

πολύ ανάλογα με το φύλο (45% για τις γυναίκες και 44% για τους άνδρες), οι 

άνδρες και οι γυναίκες τείνουν να ακολουθούν διαφορετικούς τομείς 

κατάρτισης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, σε σύγκριση με τις γυναίκες, οι άνδρες 

είναι πιο πιθανό να ακολουθήσουν πρωτοβουλίες κατάρτισης στον τομέα των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (7% για τις γυναίκες και 10% για 

τους άνδρες), της μηχανικής, της μεταποίησης και των κατασκευών (3% και 

13%, αντίστοιχα)- και των υπηρεσιών (15% και 23%, αντίστοιχα). 

 

Επίπεδα δεξιοτήτων στον πληθυσμό της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί μέρος της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

εθνικών προνομίων, διασφαλίζοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση 

και τη δια βίου μάθηση για όλους στην ΕΕ. Οι στρατηγικές της ευρωπαϊκής 

εκπαιδευτικής πολιτικής αποκαλύπτουν μια στροφή προς τον συντονισμό των 

πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος είναι να συμπεριληφθεί η 

εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική και κοινωνική 

κατάσταση των ενήλικων εκπαιδευομένων. Υπάρχουν διάφοροι δείκτες για την 
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 αξιολόγηση της συμμετοχής των ενηλίκων στη δια βίου κατάρτιση, του ποσοστού 

των ενηλίκων που αποφοιτούν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, του ποσοστού των 

ενηλίκων που έχουν ανεπαρκή επάρκεια στις βασικές δεξιότητες (γραμματισμός και 

αριθμητισμός). Αυτοί οι δείκτες επιτρέπουν την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών 

στρατηγικών και διασφαλίζουν την εκπαίδευση και κατάρτιση για τους ενήλικες. Η 

μαθησιακή διαδικασία έχει διαφορετικά μοτίβα και επιτρέπει την ανάπτυξη ενός 

ευρέος φάσματος δεξιοτήτων. 

Η έννοια του γραμματισμού συχνά συνοψίζεται ως η γνώση και η δεξιότητα της 

ανάγνωσης και της γραφής. Αλλά ο γραμματισμός στην πραγματικότητα αποτελεί μια 

πολύ ευρύτερη δεξιότητα. Πράγματι, ο γραμματισμός παίρνει την ουσία του από την 

έννοια της γλώσσας, και επομένως από την επικοινωνία μεταξύ ενός ατόμου και του 

κόσμου στον οποίο ζει. Η ανάγνωση και η γραφή είναι επομένως απαραίτητες για τον 

γραμματισμό, αλλά ο γραμματισμός περιλαμβάνει και την ικανότητα επικοινωνίας 

μέσω της γλώσσας, την ικανότητα να προσαρμόζεται κάποιος, να επεξεργάζεται τη 

γλώσσα του για να γίνεται κατανοητή και την ικανότητα να χτίζει ένα νόημα σε μια 

φράση απευθυνόμενος σε ένα άλλο άτομο. Ο αλφαβητισμός είναι επομένως μια 

πολιτιστική και κοινωνική δεξιότητα περισσότερο από μια ακαδημαϊκή δεξιότητα 

που περιορίζεται ως η ικανότητα ανάγνωσης και γραφής. Ο αριθμητισμός γίνεται 

αντιληπτός επίσης συχνά ως η ικανότητα να μετράμε και να υπολογίζουμε. Όσον 

αφορά την έννοια του γραμματισμού, αντιμετωπίζεται ως μια πραγματικά βασική 

ακαδημαϊκή δεξιότητα, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια ευρύτερη κοινωνική και 

πολιτιστική δεξιότητα. Πράγματι, είναι επίσης η ικανότητα κατανόησης, η ικανότητα 

αλληλεπίδρασης με ποσοτικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο 

και είναι απαραίτητα στον σύγχρονο κόσμο μας. Επομένως, αυτές οι 2 έννοιες του 

γραμματισμού και του αριθμητισμού συνδέονται σαφώς με την ικανότητα 

αλληλεπίδρασης με τον σύγχρονο κόσμο μας, την ικανότητα αλληλεπίδρασης σε ένα 

κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Αυτές οι δύο πιο αφηρημένες δεξιότητες 

συνδέονται με το όραμα της σύγχρονης εκπαίδευσης αλλά και με την έννοια του 

ανθρώπινου κεφαλαίου που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αναπτύξει ποσοτικά και 

ποιοτικά. Η έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου συνδέεται σαφώς με την οικονομία. 

Πράγματι, αν μια κοινωνία διαθέτει όλο και περισσότερες δεξιότητες μέσω των 

εμπειριών και της εκπαίδευσής της, η ίδια αυτή κοινωνία θα είναι πιο παραγωγική 

(κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά) και εξειδικευμένη στον τομέα της 

παραγωγικότητάς της. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αναπτύξει 

την εκπαίδευση και τις βασικές δεξιότητες ολόκληρου του πληθυσμού, ώστε να 

διασφαλίσει μια μεγάλη πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική παραγωγικότητα στην 

επικράτειά της. 
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Η Ευρώπη παρέχει μια τεράστια και ευρεία προσφορά εκπαιδευτικής κατάρτισης για 

ενήλικες. Δεν ανακοινώνονται όλες ως αύξηση των δεξιοτήτων, αλλά ακόμη και αν 

αυτό δεν περιλαμβάνεται στον τίτλο τους, οι περισσότερες από αυτές αποσκοπούν 

στην αύξηση των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού ανθρώπινου κεφαλαίου, ιδίως των 

βασικών. Οι μισές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτύξει διάφορα προγράμματα που 

στοχεύουν στην αύξηση των βασικών ικανοτήτων. Τα περισσότερα από αυτά τα 

προγράμματα κατάρτισης είναι μη τυπικά, αλλά ορισμένα από αυτά είναι επίσης 

τυπικά και, ως εκ τούτου, αναγνωρίζονται ως πιστοποίηση. Τα περισσότερα από αυτά 

τα προγράμματα είναι ενσωματωμένα ως πολιτική τους για την απασχόληση- αυτό 

δείχνει επομένως ότι ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι επομένως η 

παραγωγικότητα και η κοινωνική πρόοδος. 

Το πραγματικό ευρωπαϊκό ανθρώπινο κεφάλαιο (από την άποψη των δεξιοτήτων) 

έχει αποτελέσει αντικείμενο τεράστιας έρευνας, ποσοτικά και ποιοτικά. Ωστόσο, 

αυτά τα ευρωπαϊκά στατιστικά δεν αρκούν για να κατανοήσουμε την προβληματική 

που συνδέεται με τις δεξιότητες, αν δεν είναι επίσης πιο συγκεκριμένες όσον αφορά 

τις γεωγραφικές διαφορές, τις διαφορές των γενεών και τις ιδιαιτερότητες των 

χωρών. Πράγματι, το ευρωπαϊκό ανθρώπινο κεφάλαιο δεν είναι ομοιογενές. Ένας 

στους τέσσερις ενήλικες στην Ευρώπη έχει τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και το 6,5% του ευρωπαϊκού ενήλικου πληθυσμού έχει εγκαταλείψει το 

εκπαιδευτικό σύστημα έχοντας ολοκληρώσει μόνο την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Γνωρίζουμε επίσης ότι οι χώρες της Νότιας Ευρώπης πλήττονται περισσότερο από τα 

χαμηλά επίπεδα εκπαιδευτικών επιτευγμάτων του ενήλικου πληθυσμού. Επιπλέον, 

οι νέοι ενήλικες παρουσιάζουν, κατά μέσο όρο, ένα επίπεδο ακαδημαϊκών 

επιτευγμάτων πολύ υψηλότερο από εκείνο του μεγαλύτερου πληθυσμού. Όταν 

μιλάμε για ικανότητες ανάγνωσης και αριθμητικής, γνωρίζουμε επίσης ότι περίπου 

ένας στους πέντε ενήλικες διαθέτει μόνο χαμηλές δεξιότητες ανάγνωσης και 

αριθμητικής και σχεδόν ένας στους τρεις έχει ελάχιστες ή καθόλου δεξιότητες στις 

τεχνολογίες. Στη μελέτη που έγινε σε 17 ευρωπαϊκές χώρες με την ονομασία 

"Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αξιολόγηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων", το 19,9% και 

το 23,6% των ενηλίκων αντίστοιχα έχουν χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση και 

στους υπολογισμούς. 

Σήμερα υπάρχουν διάφορα εμπόδια στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων- 

μάλιστα, γνωρίζουμε ότι οι Ευρωπαίοι που έχουν λιγότερες βασικές δεξιότητες, είναι 

και αυτοί που έχουν λιγότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι έρευνες 

δείχνουν επίσης ότι απαιτούνται τουλάχιστον 100 ώρες διδασκαλίας για να 

σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις βασικές δεξιότητες- παρατηρείται επομένως 

τεράστια εγκατάλειψη στην εκπαίδευση. Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτά τα 

ζητήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επομένως να εργαστεί για την πρόσβαση σε 

αυτές τις εκπαιδεύσεις, αλλά και για τη διατήρησή τους (μέσω της μορφής, του 

χρονοδιαγράμματος, του προγράμματος, της αξιολόγησής τους...). Ένα άλλο ζήτημα  
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είναι η έλλειψη κοινής μεθοδολογίας, στόχων και αξιολόγησης μεταξύ των διαφόρων 

χωρών και των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Σε αυτό το σύνθετο πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη εμπλέκεται στην 

εξασφάλιση της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων από τους ενήλικες, προκύπτουν νέες 

πολιτικές δράσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επωφελείται επίσης από την έγκριση των 

πολιτικών των εθνικών κυβερνήσεων, ιδίως μέσω της πολιτικής τους για την 

απασχόληση, και από την υλοποίηση των πολλαπλών σχεδίων που συνδέονται με την 

εκπαίδευση ενηλίκων σε εθνικό επίπεδο. Προκειμένου να δημιουργήσει μια κοινή 

γλώσσα, έδαφος και μεθοδολογία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε μια πλατφόρμα 

που επιτρέπει την κατάρτιση, βοηθά τους ανθρώπους να αναπτύξουν το 

επαγγελματικό τους προφίλ και να λάβουν ευρωπαϊκή πιστοποίηση της εκπαίδευσης 

ενηλίκων για τις αποκτηθείσες δεξιότητες και ικανότητες. Η πλατφόρμα Europass 

είναι μια δωρεάν πλατφόρμα που χρησιμοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου οι 

χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν, για παράδειγμα, ένα προφίλ με το πρόγραμμα 

σπουδών τους, αναδεικνύοντας τις αποκτηθείσες δεξιότητες και εμπειρίες. Να 

σημειωθεί ότι το Europass είναι η πιο χρησιμοποιούμενη μορφή στην Ευρώπη. Δεν 

είναι μόνο μια πλατφόρμα για τη δημιουργία βιογραφικών σημειωμάτων και 

συνοδευτικών επιστολών, αλλά βοήθα και στη λήψη εξατομικευμένων προτάσεων 

για ευκαιρίες κατάρτισης, εργασίας και πρακτικής άσκησης σε όλη την Ευρώπη. 

Πράγματι, η πλατφόρμα βασίζεται σε άλλους ιστότοπους για τη συλλογή δεδομένων 

από εθνικούς φορείς, ώστε να γίνει ένας βελτιστοποιημένος κατάλογος της 

διαθέσιμης προσφοράς κατάρτισης στην Ευρώπη και των παγκόσμιων απαιτήσεων 

σε δεξιότητες. 

Συνεπώς, η Ευρώπη παρέχει μια τεράστια και ευρεία πρόταση εκπαιδευτικής 

κατάρτισης για ενήλικες. Δεν ανακοινώνονται όλες ως κέρδος δεξιοτήτων, αλλά 

ακόμη και αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στον τίτλο τους, οι περισσότερες από αυτές 

αποσκοπούν στην αύξηση των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού ανθρώπινου κεφαλαίου, 

ιδίως των βασικών. Οι μισές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτύξει διάφορα 

προγράμματα που στοχεύουν στην αύξηση των βασικών ικανοτήτων. Οι 

περισσότεροι από αυτούς τους σχηματισμούς είναι μη τυπικοί, αλλά ορισμένοι από 

αυτούς είναι επίσης τυπικοί και επομένως αναγνωρίζονται ως πιστοποίηση. Τα 

περισσότερα από αυτά τα προγράμματα ενσωματώνουν ως πολιτική τους την 

απασχόληση- αυτό δείχνει επομένως ότι ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης ενηλίκων 

είναι επομένως η παραγωγικότητα και η κοινωνική πρόοδος. Ένα από τα ζητήματα 

σήμερα είναι η έλλειψη κοινής μεθοδολογίας, στόχων και αξιολόγησης μεταξύ των 

διαφόρων χωρών και των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. 
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Τύποι ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων 

Οι ικανότητες και οι δεξιότητες πρέπει να εξελίσσονται παράλληλα με τις καινοτομίες 

και τη συνεχή βελτίωση, δεδομένου ότι, σύμφωνα με στατιστικές εκτιμήσεις, σχεδόν 

το 90% των μελλοντικών θέσεων εργασίας θα απαιτεί ψηφιακές δεξιότητες. Η 

ηλεκτρονική μάθηση (και η μάθηση με βάση τις ΤΠΕ) είναι το κλειδί για να απαντηθεί 

αυτή η ζήτηση. 

Σύμφωνα με το ιστορικό πλαίσιο, η χάραξη πολιτικής για την ηλεκτρονική μάθηση σε 

επίπεδο ΕΕ εξυπηρετεί τους στόχους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με στόχο την 

προώθηση της ισότιμης κατανομής των πόρων, των ευκαιριών και των 

πρωτοβουλιών των κρατών μελών. Η ανάπτυξη πολιτικών ηλεκτρονικής μάθησης σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο ξεκίνησε πριν από μερικές δεκαετίες, το 1996. Τα τέσσερα 

βασικά έγγραφα πολιτικής για την ηλεκτρονική μάθηση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή είναι τα ακόλουθα: 

-Μάθηση στην κοινωνία της Πληροφορικής: Σχέδιο δράσης για μια ευρωπαϊκή 

εκπαιδευτική πρωτοβουλία (1996), 

-Το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική μάθηση (2001), 

-Το πρόγραμμα eLearning (2003), 

-Το πρόγραμμα δια βίου μάθησης (2006). 

Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο δεκαετιών, παρατηρείται μια σταδιακά αυξανόμενη 

εδραίωση της πολιτικής για την ηλεκτρονική μάθηση σε επίπεδο ΕΕ. Η προσέγγιση 

για τη στήριξη των πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής μάθησης έγινε επίσημη, γεγονός που 

επέτρεψε στα κράτη μέλη να λάβουν πολλά σχετικά οφέλη. Οι ευρωπαϊκές 

πρωτοβουλίες δίνουν τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, σχολεία, μαθητές και 

άλλους πολίτες να μοιράζονται αποδοτικές μεθόδους διδασκαλίας και 

αποτελεσματικές εναλλακτικές πρακτικές διδασκαλίας που περιλαμβάνουν 

τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρξε πολύ δραστήρια στην προώθηση της 

αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των ΤΠΕ για την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην προώθηση της συνεργασίας, 

της δικτύωσης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η κατάλληλη χρήση των ΤΠΕ και του Διαδικτύου στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων παρέχοντας την ευκαιρία για 

αυξημένη ποιότητα, ευκολία, ποικιλομορφία και αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι 

πλέον γενικά αποδεκτό και έχει επανειλημμένα αποδειχθεί στην πράξη. 

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συνεχίζουν να αφιερώνουν προσοχή και να δίνουν 

ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτρονική μάθηση ως πολιτική προτεραιότητα, 

αναδεικνύοντας αυτό το είδος μάθησης με πολιτικές ένταξης σε κριτήρια όπως η  
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ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, ο τόπος διαμονής κ.λπ. Το σχέδιο δράσης για 

την ψηφιακή εκπαίδευση είναι το βασικό σημείο της σημασίας της ηλεκτρονικής 

μάθησης και της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του 2018 και υποστηρίζει τη 

χρήση της τεχνολογίας και την ψηφιακή ικανότητα στην εκπαίδευση μέσω δράσεων 

όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και οι ψηφιακές επιχειρηματικές 

δεξιότητες. Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση ανανεώθηκε για να 

καλύψει την περίοδο 2021-2027. Η περίληψη του σχεδίου είναι διαθέσιμη στη 

διεύθυνση: https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-

education/about/digital-education-action-plan. 

Ένα από τα στοιχεία της ψηφιακής εκπαίδευσης είναι οι συσκευές/τεχνολογίες στις 

ΤΠΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

      -Πρόσβαση στο υλικό των μαθημάτων μέσω απομακρυσμένων συσκευών, 

      -Διαδικτυακά ψηφιακά αποθετήρια για διαλέξεις, υλικό μαθημάτων και ψηφιακή 

βιβλιοθήκη, 

     -Διαδικτυακά συστήματα ακαδημαϊκής διαχείρισης σε απευθείας σύνδεση/στο 

cloud, 

     -Εφαρμογή της έννοιας της αντεστραμμένης τάξης (flipped classroom), 

     -Χρήση φορητών υπολογιστών, υπολογιστών tablet, συσκευών αναπαραγωγής 

ήχου, συσκευών προβολής κ.λπ. 

Ακολουθώντας την εκπαιδευτική ιδέα του εκπαιδευτικού μαθήματος AGROS (που 

παραδίδεται με τη χρήση συστήματος διαχείρισης μάθησης ανοικτού κώδικα MOOC), 

το θέμα «Διαδικτυακά συστήματα ακαδημαϊκής διαχείρισης σε απευθείας 

σύνδεση/στο cloud» θα παρουσιαστεί λεπτομερέστερα με την περιγραφή των 

ανοικτών διαδικτυακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες 

ηλεκτρονικής μάθησης {με βάση την έρευνα του ICT  για τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων 

(2019)}. 

 

Σχέδιο Libre 

Το ProjectLibre είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα σύστημα λογισμικού 

διαχείρισης έργων που προορίζεται ως αυτόνομος αντικαταστάτης του Microsoft 

Project. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν: 

− Συμβατότητα με το Microsoft Project 

− Διάγραμμα Gantt 

− Διάγραμμα δικτύου 
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− Διαγράμματα WBS/RBS 

− Κοστολόγηση κερδισμένης αξίας 

− Ιστογράμματα πόρων 

Θέμα 

Σχεδιασμός και συντονισμός μιας κατάρτισης. 

Ανταγωνιστική Αξία 

Η αξία του Σχεδίου Libre δεν είναι τόσο ανταγωνιστική όσο διαχειριστική, καθώς 

επιτρέπει στους εκπαιδευτές να σχεδιάζουν όλες τις πτυχές της εκπαίδευσής τους, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης άλλου πιο ειδικού λογισμικού με ανταγωνιστική 

αξία. Η ανταγωνιστική αξία για τους εκπαιδευτές που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα 

είναι ότι μπορούν επίσης να το χρησιμοποιήσουν και σε άλλους όχι μόνο 

επαγγελματικούς αλλά και προσωπικούς τομείς για να σχεδιάσουν και να συντονίσουν 

έργα (ζωής). 

Προσβασιμότητα 

Το ProjectLibre είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα σύστημα λογισμικού 

διαχείρισης έργων που διατίθεται με άδεια χρήσης Common Public Attribution License. 

Μπορεί να εγκατασταθεί σε συστήματα Linux, Windows και OS. 

Το Σχέδιο Libre είναι διαθέσιμο στο http://www.projectlibre.com 

Question mark 

Το QuestionMark είναι ένα εργαλείο λογισμικού που επιτρέπει τη μέτρηση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων. Επιτρέπει τη συγγραφή, την παράδοση και την υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με τεστ, κουίζ και έρευνες για τεστ πριν από τη διεξαγωγή 

μαθημάτων και την αξιολόγηση αναγκών (μεταξύ άλλων εφαρμογών). 

Θέμα 

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών. 

Ανταγωνιστική αξία 

Με τη χρήση αυτού του εργαλείου μπορείτε να δημιουργήσετε, να παραδώσετε και να 

αναφέρετε αξιολογήσεις: μαθησιακά αποτελέσματα, πιστοποίηση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, επίδειξη κανονιστικής συμμόρφωσης. Το πλήρες εύρος των 

δυνατοτήτων του είναι: Δοκιμασίες πριν/μετά το μάθημα- Δοκιμασίες εξάσκησης- 

Δοκιμασίες κατάταξης- Αξιολογήσεις μαθημάτων- Αξιολογήσεις αναγκών κ.ο.κ. 
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Προσβασιμότητα 

Η πρόσβαση υπόκειται σε συνδρομή (λογισμικό πληρωμής). Απαραίτητη η εγγραφή για 

δωρεάν δοκιμή (μέγιστο 30 ημέρες). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές 

συσκευές: συσκευές πολλαπλής αφής. 

Το Question Mark είναι διαθέσιμο στο  https://www.questionmark.com/ 

Mindmeister 

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταιγισμό ιδεών, καταγραφή σημειώσεων, 

σχεδιασμό έργων και διαχείριση εκδηλώσεων. Μπορούν να προστεθούν εξωτερικά 

στοιχεία (όπως εικόνες, σύνδεσμοι, βίντεο κ.λπ.) για να εμπλουτιστεί το εργαλείο 

χαρτογράφησης του μυαλού και η ιδέα που θα παρουσιαστεί. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία και είναι πλήρως 

διαδικτυακό. 

Θέμα 

Σχεδιασμός περιεχομένου κατάρτισης. 

Ανταγωνιστική αξία 

Το MindMeister είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτές 

ενηλίκων για τον σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας σε μαθήματα και 

δραστηριότητες. Επιτρέπει την οπτική αναπαράσταση των βημάτων στους 

εκπαιδευόμενους ή σε άλλους εκπαιδευτές ενηλίκων και τη συμπερίληψη όλων των 

υλικών που σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας. 

Προσβασιμότητα 

Η χρήση του Mindmeister είναι δωρεάν. Οι χρήστες πρέπει να εγγραφούν και μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του εργαλείου. Υπάρχουν πρόσθετες 

χρεώσεις για τη χρήση των προηγμένων λειτουργιών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι 

δυνατή η καταβολή «εκπαιδευτικών τελών». 

Το Mindmeister είναι διαθέσιμο στο https://www.mindmeister.com 

MOOC 

Τα MOOC είναι δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα που είναι διαθέσιμα και οποιονδήποτε 

μπορεί να εγγραφεί. Τα MOOC παρέχουν έναν προσιτό και ευέλικτο τρόπο για την 

εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, την προώθηση της καριέρας και την παροχή ποιοτικών 

εκπαιδευτικών εμπειριών σε κλίμακα. Χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στη μεικτή 
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μάθηση, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την προσέγγιση της ανεστραμμένης τάξης. 

Επιτρέπει την επέκταση και την προσαρμογή των μαθησιακών περιβαλλόντων και 

χρησιμοποιείται από πολυάριθμα πανεπιστήμια, άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Θέμα 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

Ανταγωνιστική Αξία 

Το MOOC παρέχει στους εκπαιδευτικούς ευέλικτα και ισχυρά εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά 

μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργατική μάθηση και να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα. Προωθεί την καινοτόμο διδασκαλία για να βοηθήσει τους ενήλικες να μάθουν 

μέσω της τεχνολογίας. 

Προσβασιμότητα 

Οι πάροχοι μαθημάτων και οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τους λογαριασμούς τους. 

Για να εγγραφούν σε ένα μάθημα, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τα στοιχεία 

σύνδεσης και το όνομα ή τη διεύθυνση του μαθήματος εκμάθησης. Εκτός από τη 

διαδικτυακή έκδοση, διατίθενται επίσης εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα για Android, 

Chrome-based OS, iOS. 

Το MOOC είναι διαθέσιμο στο  https://moodle.org  

WordPress 

Το WordPress είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε 

και να διαχειριστούμε ένα ιστολόγιο. Παρόμοια με έναν ιστότοπο, αυτό το εργαλείο 

μας επιτρέπει να δημιουργούμε και να μοιραζόμαστε πληροφορίες στο διαδίκτυο. Με 

αυτή την τεχνολογία, είναι δυνατή η παρουσίαση ιδεών/περιεχομένου με διάφορους 

τρόπους (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο) και η δημιουργία εξωτερικών συνδέσεων με 

υπερσυνδέσμους. Τα ιστολόγια μπορούν να δημιουργηθούν και να συντηρηθούν από 

ένα άτομο (προσωπικά ιστολόγια) ή από μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται κοινά 

ενδιαφέροντα (συλλογικά ιστολόγια). Υπάρχει τεράστια ποικιλία ιστολογίων, ανάλογα 

με τον σκοπό, το περιεχόμενο και το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Η συντριπτική 

πλειονότητα των ιστολογίων διαθέτει δύο συμπληρωματικά εργαλεία: το εργαλείο 

σχολίων που επιτρέπει στους αναγνώστες να προσθέτουν σχόλια στο περιεχόμενο 

(αναρτήσεις) που δημοσιεύει ο συγγραφέας- και το trackback, που επιτρέπει την 

αναφορά αναρτήσεων σε άλλα ιστολόγια, διευκολύνοντας έτσι την ανταλλαγή 

πληροφοριών. 

Θέμα 
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Παροχή κατάρτισης 

Ανταγωνιστική αξία 

Τα ιστολόγια έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως ως ψηφιακά μέσα ανταλλαγής 

πληροφοριών, επιτρέποντας την αποκάλυψη ποικίλων θεμάτων. Το να γίνει κάποιος 

παραγωγός διαδικτυακού περιεχομένου είναι κάτι που είναι διαθέσιμο σε 

οποιονδήποτε έχει ιδέες να μοιραστεί. Σε ένα εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό πλαίσιο, 

είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατασκευή δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται 

από διάλογο και αμοιβαιότητα (συνεργατική μάθηση). Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να 

αποτελέσει μια κατάλληλη ανταγωνιστική στρατηγική για την προώθηση και την 

ενίσχυση του αισθήματος της εικονικής κοινότητας μεταξύ της ομάδας των 

εκπαιδευομένων. Είναι επίσης ένας καλός τρόπος για να παρουσιάζονται και να 

μοιράζονται οι μαθησιακές δραστηριότητες και η εργασία των συμμετεχόντων κατά τη 

διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Προσβασιμότητα 

Η χρήση του WordPress είναι δωρεάν. Ωστόσο, ανάλογα με τον τύπο της σύμβασης, 

ενδέχεται να απαιτείται πληρωμή για την ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών. Μια 

εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα διατίθεται δωρεάν σε περίπτωση που θέλουμε να 

δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε περιεχόμενο με μεγαλύτερη ευελιξία. 

Το  WordPress είναι διαθέσιμο στο http://wordpress.org  
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