
 

   

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή 

αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 
περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των 
συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. Αυτό το έργο συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος 
Erasmus+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

    

 

 

 

 

Η 4Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ του έργου Start Up for Development πραγματοποιήθηκε στη 

Κρακοβίας της Πολωνίας. Μία αντιπροσωπία των εταίρων από τη Βουλγαρία και τη Τουρκία 

παρεβρέθηκε διά ζώσης στη συνάντηση, ενώ οι εταίροι από την Ισπανία και την Ελλάδα 

συμμετείχαν διαδικτυακά.  

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ (IO3) 

Η συνάντηση των εταίρων επικεντρώθηκε στις τελικές δραστηριότητες των αποτελεσμάτων του 

IO3 - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. Οι ενότητες αναπτύσσονται σε 5 διαφορετικά θέματα 

 Έξυπνες Πόλεις 

 Έξυπνη Διακυβέρνηση 

 Έξυπνο Περιβάλλον 

 ‘Εξυπνη Μετακίνηση 

 Έξυπνος τρόπος ζωής 

Τους τελευταίους μήνες, κάθε εταίρος ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το θέμα κάθε ενότητας, σχέδια μαθημάτων και μεθοδολογίες 

για την υλοποίηση της ενότητας. Το υλικό έχει μεταφραστεί στις γλώσσες της χώρας του κάθε 

εταίρου ξεχωριστά και είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκμάθησης Moodle, η οποία είναι 

προσβάσιμη στον ιστότοπο του έργου. 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ (IO4) 

Το επόμενο βήμα (IO4) είναι η οργάνωση και η ηχογράφηση διαδικτυακών σεμιναρίων, που θα 

χρησιμεύσουν ως παράδειγμα και υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης στο 

μέλλον. Όλες οι ηχογραφήσεις θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα εκμάθησης και στο κανάλι 

μας στο YouTube. 
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 Η επόμενη συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022 στο 

Castellón της Ισπανίας και θα φιλοξενηθεί από τον επικεφαλής του έργου EuroFUE-UJI. 

 Η τελική συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2022 στο Kocaeli 

της Τουρκίας, με οικοδεσπότη τον οργανισμό Kocaturk Danismalik. 

 Μόλις αναπτυχθούν όλα τα αποτελέσματα του έργου, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσης 

διάδοσης από όλους τους εταίρους της κοινοπραξίας. 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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