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Νέα για το έργο DigiEu 
✓ Τα αποτελέσματα του έργου είναι έτοιμα! 

✓ Η εκπαιδευτική δραστηριότητα μάθησης στο Turnu Magurele! 

✓ Οι πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις!   

✓ Αντίο στο Ψηφιακό Κήπο για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία! 

Ανακαλύψτε τα αποτελέσματα του έργου 
 

Τα αποτελέσματα του έργου μας είναι 

έτοιμα στην τελική τους έκδοση και είναι 

διαθέσιμα στα αγγλικά, ιταλικά, 

ρουμανικά, πορτογαλικά, ελληνικά και 

πολωνικά. 

Αποκτήστε εδώ το δικό σας αντίγραφο 

του Teal Garden Classroom Toolkit για να 

μάθετε περισσότερα για τη μεθοδολογία 

TEAL και τη δημιουργία ενός αστικού 

κήπου. 

Κατεβάστε το παιχνίδι Garden App για να 

φτιάξετε και να διατηρήσετε το δικό σας 

εικονικό αστικό κήπο, μάθετε παίζοντας 

για τα φρούτα, τα λαχανικά, την 

εποχικότητα και πολλά άλλα!  

Διαθέσιμο για Ιος και Android 

Δημοσιεύθηκε  στη πλατφόρμα EPALE! 

Διαβάστε το άρθρο εδώ  

http://digi-eu.eu/2020/02/05/io1-teal-garden-classroom/
Available%20for%20Ios%20and%20Android
https://epale.ec.europa.eu/en/node/313618


 

2019-41-IT02-KA201-062276 

Εκπαιδευτική δραστηριότητα για το προσωπικό στη Ρουμανία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρουσίαση παραδοτέων στην κάθε χώρα ...Πολλαπλασιαστικές 

εκδηλώσεις 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Νοέμβριο του 2021 οι εταίροι από τη Ρουμανία φιλοξένησε τη μικρής 

διάρκειας εκπαιδευτική δραστηριότητα κατάρτισης του προσωπικού στο 

Turnu Magurele - η εκπαιδευτική κατάρτηση είχε μεγάλο αντίκτυπο σε τοπικό 

επίπεδο, επειδή το σχολείο είχε την ευκαιρία να φιλοξενήσει όλους τους 

εταίρους και πολλούς μαθητές που για πρώτη φορά ήρθαν σε επαφή με 

ανθρώπους από το εξωτερικό. Οι εκπαιδευτές είχαν την ευκαιρία να μάθουν 

μέσα από την ενεργή παρατήρηση των μαθημάτων στην τάξη με τη χρήση της 

μεθοδολογίας TEAL. 

Οι εταίροι διοργάνωσαν τελικές 

πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις σε κάθε 

χώρα για τη διάδοση του έργου, τη 

δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και τη 

διευκόλυνση του διαλόγου γύρω από το έργο 

DigiEU και τη δημιουργία μιας μαθησιακής 

εμπειρίας μεταξύ των ομάδων-στόχων με την 

υποστήριξη καινοτόμων εργαλείων. 

Για άλλη μια φορά, λόγω του COVID, δεν ήταν 

δυνατόν να ταξιδέψουμε στην Πορτογαλία 

για την τελική διάσκεψη, η οποία 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, καθώς 

ήταν η τελευταία συνάντηση του έργου. 
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Αντίο στο Ψηφιακό Κήπο για Ευρωπαϊκά σχολεία 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεχίστε να μας ακολουθείτε... 
Website http://digi-eu.eu/ 

Facebook  https://www.facebook.com/DigitalGardenEU 

 

Αυτό το μήνα το έργο ολοκληρώθηκε. Μετά από 

τριάντα μήνες συνεργασίας, οι εταίροι  

αποχαιρέτησαν ο ένας τον άλλον αλλά θα 

συνεχίσουν να διαδίδουν και να μεταφέρουν το 

έργο, τα αποτελέσματά του και όσα έμαθαν από 

αυτή την εμπειρία σε όλη την Ευρώπη. Υπήρξαν 

δύσκολες στιγμές λόγω της πανδημίας που έπληξε 

την καρδιά της περιόδου υλοποίησης του έργου, 

αναγκάζοντας τους εταίρους να αναδιοργανώσουν 

τις δραστηριότητες που αρχικά επρόκειτο να 

διεξαχθούν με φυσική παρουσία, διαδικτυακά, όπως 

τη πιλοτική δοκιμή, τις συναντήσεις κλπ. Δεν ήταν 

εύκολο να επικοινωνούμε μόνο και αποκλειστικά 

μέσω διαδικτύου, αλλά η συνεχής συνεργασία και τα 

διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα επέτρεψαν την 

επίτευξη όλων των αποτελεσμάτων του έργου. Τώρα 

που ήρθε η ώρα να πούμε αντίο, θα θέλαμε να 

ευχαριστήσουμε όλους όσους μας ακολούθησαν 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας ή έστω σε κάποιο 

μέρος της διαδρομής, με την ελπίδα ότι το έργο και 

τα δύο παραδοτέα του θα σας φανούν χρήσιμα. 

 

http://digi-eu.eu/
https://www.facebook.com/DigitalGardenEU

