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Τι είναι το πακέτο URlearn ;

Τέσσερις εκπαιδευτικές εφαρμογές για 

όποιον θέλει να αποκτήσει εκτεταμένες 

περιβαλλοντικές γνώσεις ή να ελέγξει τις 

γνώσεις του στον ευρύτερο τομέα του 

περιβάλλοντος και της οικολογικής 

διαχείρισης ομβρίων υδάτων.  

Τι είναι το URwatair;
Πρόκειται για δράση με τη συμμετοχή των πολιτών

για τη βελτίωση της ποιότητας αέρα που αναπνέουν

και τη διαχείριση των oμβρίων σε αστικές περιοχές,

που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Επιστήμης

των Πολιτών. Στοχεύει στη “μετατροπή“ του πολίτη

από παθητικό αποδέκτη σε ενεργό συμμετέχοντα

στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και τη

διαμόρφωση της ποιότητας της ζωής του στην

πόλη. Περιλαμβάνει 2 εργαστήρια, για τον αέρα
(URair) και τα όμβρια (URwater).
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Εκπαιδευτικό 

Πακέτο

Εφαρμογών

Στο πλαίσιο του έργου

“Συμμετοχή των πολιτών στη 

βελτίωση της ποιότητας αέρα 

και της διαχείρισης oμβρίων σε 
αστικές περιοχές – Urwatair”



Η εκπαιδευτική εφαρμογή δημιουργήθηκε με στόχο

την εξοικείωση των πολιτών με τους τρόπους που

μπορούμε να διαχειριστούμε τα όμβρια ύδατα μέσα

στον αστικό ιστό. Περιλαμβάνει ερωτήσεις

πολλαπλής επιλογής διαβαθμιζόμενης δυσκολίας.

Έμφαση δίνεται στις οικολογικές μεθόδους

διαχείρισης των νερών της βροχής για να γίνεται

αντιληπτή η συνεισφορά των μεθόδων αυτών και οι

παράγοντες που την επηρεάζουν.

http://www.urwatair.gr/urlearn.html

• Είναι μια σύντομη έκδοση της εφαρμογής

URlearn. Περιλαμβάνει ένα μόνο επίπεδο 20

ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, για όποιον

θέλει να ελέγξει γρήγορα και εύκολα τις

περιβαλλοντικές του γνώσεις.

• Ενδείκνυται για ηλικίες 14-18 ετών.

http://www.urwatair.gr/urquick_download.html

Εκπαιδευτική Εφαρμογή

Το Εκπαιδευτικό Πακέτο

με μία ματιά

Η επιστημονική ομάδα ανέπτυξε 3 ακόμα

εφαρμογές-παιχνίδια, που περιλαμβάνουν

ερωτήσεις γνώσεων πάνω στις οικολογικές

μεθόδους διαχείρισης ομβρίων υδάτων, καθώς και

στον ευρύτερο επιστημονικό κλάδο του

περιβάλλοντος και της οικολογικής διαχείρισης

ομβρίων υδάτων.

500
λέξεις

4
παιχνίδια

150
Ερωτήσεις

10
Επίπεδα

• Περιλαμβάνει σταυρόλεξα με διαβαθμισμένη

δυσκολία πάνω σε περιβαλλοντικά και

οικολογικά θέματα.

• Ενδείκνυται για όλες τις ηλικίες.

http://www.urwatair.gr/urcross_download.html

• Πρόκειται για παιχνίδι συμπλήρωσης

γραμμάτων που λείπουν. Δίνονται κάποια

βοηθητικά γράμματα της απάντησης και

στόχος είναι να συμπληρωθεί σωστά ολόκληρη

η λέξη από τον χρήστη. Περιλαμβάνει 2 επίπεδα

δυσκολίας από 10 ερωτήσεις έκαστο.

• Ενδείκνυται για ηλικίες 10-14 ετών.

http://www.urwatair.gr/urmissing_download.html

• Αποτελεί την πρώτη εφαρμογή που

υλοποιήθηκε από την ομάδα του URwatair.

Περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα, κλιμακούμενης

δυσκολίας, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Κάθε επίπεδο χωρίζεται σε δύο επιμέρους

επίπεδα εφάμιλλης δυσκολίας και ίσου αριθμού

ερωτήσεων έκαστο.

• Ενδείκνυται για ενήλικες.

http://www.urwatair.gr/urlearn_download.html
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