
 

 

 

 

Κοινωνικό δείπνο  

Γνωρίζατε ότι το κρασί 

μπορεί να μην είναι vegan; 

Αυτή η ενδιαφέρουσα 

συζήτηση προέκυψε κατά 

τη διάρκεια του δείπνου 

που διοργανώθηκε στο 

πλαίσιο της διακρατικής 

μας συνάντησης. Το δείπνο 

έλαβε χώρα εστιατόριο 

Cornucopia, στο Δουβλίνο, 

που προσφέρει vegan και 

χορτοφαγικά γεύματα. 

ACTION 

 

Αποτελέσματα της 

συνάντησης  

Καθώς το ACTION εισέρχεται 

στους τελευταίους μήνες υλο-

ποίησής του, η κοινοπραξία 

συζήτησε την πρόοδο του έργου 

μέχρι σήμερα σχετικά με τα εξής 

παραδοτέα:    

IO1 Μεθοδολογικό Πλαίσιο 
IO2 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
IO3 Εκπαιδευτικό «πακέτο» 
IO4 Πύλη ηλεκτρονικής 

μάθησης & εφαρμογών  

(e-learning & apps portal)  
IO5 Βίντεο με μελέτες 

περίπτωσης (case studies)  

 

Περισσότερα μπορείτε να δια-

βάσετε στο website του έργου: 

https://action.erasmus.site.  

Τις επόμενες εβδομάδες, οι 

εταίροι θα εργαστούν για να 

ολοκληρώσουν τους εκπαιδευ-

τικούς πόρους του έργου, έτσι 

ώστε να είναι έτοιμοι για την 

κοινή εκπαίδευση προσωπικού 

βραχείας διάρκειας C1 που θα 

φιλοξενηθεί από το CEDRU στην 

Πορτογαλία, την περίοδο 23-25 

Μαρτίου 2022. 

Έναρξη: 01.09.2019 Διάρκεια: 36 μήνες 

Στις 12-13 Ιανουαρίου 

2022, η κοινοπραξία του 

ACTION πραγματοποίησε 

την 5η διακρατική συνά-

ντηση εταίρων που διορ-

γανώθηκε από την Meath 

Partnership και έλαβε χώρα 

στο ξενοδοχείο Address 

Connolly στο Δουβλίνο, 

καθώς και διαδικτυακά 

μέσω Zoom λόγω των 

περιορισμών  εξαιτίας της 

πανδημίας του COVID-19. 

The Rediscovery 

Centre, Ballymun 

Πρόκειται για το εθνικό κέντρο 

της Ιρλανδίας για την κυκλική 

οικονομία. Οι εταίροι του 

ACTION είχαν την ευκαιρία να 

το επισκεφθούν και να μάθουν 

από κοντά για την ανακύκλωση 

παλαιών επίπλων, ποδηλάτων, 

χρωμάτων και υφασμάτων, 

προκειμένου να δημιουργη-

θούν νέα αντικείμενα.   

Μάθαμε επίσης ότι υπάρχει η 

δυνατότητα καλλιέργειας φυ-

τών, χρησιμοποιώντας ένα 

μείγμα που συνδυάζει 15 μέρη 

νερού προς 1 μέρος ούρων! 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

 

Επιπλέον Πληροφορίες: 

To έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 


