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Η κοινοπραξία του έργου “Cities Going Green: Development of a Green and Smart City” (Erasmus+ KA2) 

ολοκλήρωσε με επιτυχία τις πρώτες 4 δραστηριότητες του έργου, στο πλαίσιο του πρώτου παραδοτέου 

έργου με τίτλο «Θεωρητικό Πλαίσιο». Οι δραστηριότητες που έχουν ολοκληρωθεί είναι οι εξής:  

Δραστηριότητα 1: Δευτερογενής Έρευνα 

Δραστηριότητα 2: Πραγματοποίηση και ανάλυση ομάδων εστίασης με εκπαιδευτικούς 

Δραστηριότητα 3: Πραγματοποίηση και ανάλυση ομάδων εστίασης με μαθητές 

Δραστηριότητα 4: Πραγματοποίηση και ανάλυση ομάδων εστίασης με ειδικούς 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης δραστηριότητας, οι εταίροι-οργανισμοί του έργου κατάφεραν να 

εντοπίσουν καλές πρακτικές που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε μία από τις 5 

χώρες στην κοινοπραξία (Πολωνία, Κύπρος, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία). Μέσω αυτής της διαδικασίας, 

συλλέχθηκαν και παρουσιάστηκαν από τους εταίρους του Cities Going Green διάφορα εργαλεία και 

διαφορετικές πολιτικές και πρακτικές. 

Η επόμενη ομάδα δραστηριοτήτων αφορούσε στη διεξαγωγή και την ανάλυση τριών διαφορετικών 

ομάδων εστίασης, απευθυνόμενων κάθε φορά σε διαφορετική ομάδα-στόχο: εκπαιδευτικούς που 

διδάσκουν σε μαθητές ηλικιών 10-12 ετών, μαθητές 10-12 ετών και ειδικούς σε θέματα προστασίας 

τους περιβάλλοντος, της διαφύλαξης φυσικών πόρων και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι 

πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τα τρία διαφορετικά είδη ομάδων εστίασης θα αξιοποιηθούν με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που θα είναι ελκυστικό και εύχρηστο για 

την ομάδα-στόχο που προορίζεται, 

δηλαδή τους μαθητές 10-12 ετών. 

Τα επόμενα βήματα του έργου 

περιλαμβάνουν την ετοιμασία μίας 

συγκεντρωτικής έκθεσης με τα 

ευρήματα που συλλέχθηκαν κατά τις 

πρώτες 4 δραστηριότητες του έργου, 

καθώς και η ανάπτυξη του 

θεωρητικού πλαισίου και των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων της 

εφαρμογής Cities Going Green. 


