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Εκτεταμένη έρευνα στον τομέα:

Από την έναρξη του έργου, τον Μάιο του 2021, όλοι οι εταίροι εργάζονται με πλήρη αφοσίωση στην
ολοκλήρωση των πνευματικών αποτελεσμάτων του έργου.

                                                Ποια είναι τα επιτεύγματα μέχρι στιγμής;

Όλοι οι εταίροι εργάζονταν χωριστά, ωστόσο, κατάφεραν να επιτύχουν τα ακόλουθα κοινά
αποτελέσματα του έργου:
- Μια διαδικτυακή συζήτηση με εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας γύρω από το θέμα της βιωσιμότητας,
την πανδημία Covid-19 και τις αλλαγές που επέφερε στα έργα της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν
επίσης τις προσκλήσεις έργων της ΕΕ σχετικά με τη θεματική της δημιουργικότητας.
- Οι εταίροι διένειμαν ερωτηματολόγια σε νέους & εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, καθώς και σε
ακτιβιστές που εργάζονται στον τομέα του περιβάλλοντος. Τα ερωτηματολόγια περιλάμβαναν
ερωτήσεις σχετικές με τη μάθηση & τις δραστηριότητες που βασίζονται στην αφήγηση, δεδομένου ότι
ολόκληρο το έργο βασίζεται σε αυτή τη μέθοδο μάθησης.
- Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 4 ειδικούς σε θέματα περιβάλλοντος.
- Όλοι οι εταίροι συνέβαλαν και ανέπτυξαν το εκπαιδευτικό υλικό για ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που
απευθύνεται σε εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και ακτιβιστές.  

Τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής...

ΤΟ  ΕΡΓΟ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ&  ΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ :

Στόχος μας είναι:
- να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες να χρησιμοποιούν τα δημιουργικά και ψηφιακά εργαλεία σχετικά
με τις ιδέες της ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,
- να παρέχουμε βιώσιμα μέσα εργασίας που βασίζονται στην καινοτομία και τις ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ στο πλαίσιο της σύλληψης, διαχείρισης και υλοποίησης έργων,
- ΕΝΙΣΧΥΣΗ των επαγγελματιών νεολαίας & των νέων και προτροπή της εξοικείωσής τους με την ΚΠΕ
με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της ικανότητάς τους να κάνουν τα έργα της ΕΕ πιο
περιβαλλοντικά υπεύθυνα μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της δημιουργικότητας και της
περιβαλλοντικής ευθύνης, καθώς και της συνεργασίας και της αλληλεγγύης,
- να ενθαρρύνουν τη διακρατική ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και τις διαπολιτισμικές διασυνδέσεις, καθώς και την
ανταλλαγή βιώσιμων πρακτικών μεταξύ νέων, εργαζομένων σε οργανώσεις με επίκεντρο τη νεολαία.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.Το
έργο αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+ (KA227
- Συμπράξεις για τη Δημιουργικότητα), τον Εθνικό Οργανισμό του Λουξεμβούργου - Anefore.



Μετά τους σκληρούς περιορισμούς λόγω των μέτρων αποκλεισμού του COVID-19, οι

εταίροι κατάφεραν τελικά να οργανώσουν την πρώτη τους συνάντηση πρόσωπο με

πρόσωπο στο Λουξεμβούργο στις 31.01 & 01.02.2022. Οι εταίροι ήταν εξαιρετικά

ευτυχείς  που οι περισσότεροι από αυτούς κατάφεραν επιτέλους να συναντηθούν από

κοντά & είχαν την πολυτέλεια του χρόνου να συζητήσουν το έργο μέχρι τώρα αλλά και

τα επόμενα βήματα.

 Μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο στο Λουξεμβούργο!

Περιβαλλοντικά ζητήματα σχετικά με την παραγωγή, την κατανάλωση και τη διάθεση των πόρων,

Έργα της ΕΕ,

Το πλαίσιο του εργαστηρίου με δραστηριότητες κατάλληλες για την ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων &

νέων ιδεών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της κυκλικότητας στο πλαίσιο των έργων
της Ε .Ε . COVID-19 πανδημία, ο αντίκτυπός της στα έργα της ΕΕ και οι θετικές και αρνητικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της,

Η έννοια της κυκλικής οικονομίας & οι κύριες πρακτικές της,

Η σύνδεση μεταξύ της δημιουργικότητας, της κυκλικότητας και του περιβαλλοντισμού,

Εργαστήριο με δραστηριότητες κατάλληλες για την ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων και νέων ιδεών που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της κυκλικότητας στο πλαίσιο έργων της ΕΕ .

- η οριστικοποίηση του εγχειριδίου για τους εκπαιδευτές που εισάγουν καινοτόμες τεχνικές μάθησης με
βάση την αφήγηση,

- μια ψηφιακή εκπαίδευση που αποτελείται από 6 ενότητες με τα ακόλουθα θέματα :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

- 8 βίντεο που προβάλλουν τις δραστηριότητες & τους προβληματισμούς του έργου,

- μια τσάντα με τη μορφή ενός ταξιδιού που θα παρουσιάζεται στον ιστότοπο & χρησιμοποιεί την
οπτικοποίηση μιας οικολογικής τσάντας . Το περιεχόμενο περιλαμβάνει μέχρι στιγμής δημιουργικές
λύσεις για περιβαλλοντικά ζητήματα σε τρεις διαφορετικούς τομείς : εκπαίδευση, εργασία και ζωή.

     Οι νεαροί συμμετέχοντες στην εκπαίδευση στο Λουξεμβούργο θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα Huawei Band 6

Smartwatch στον διαγωνισμό δημιουργίας αφίσας με θέμα "Πράσινη δημιουργικότητα" 

επίσημη  σελίδα  μας  στο  Facebook:  

στην  επίσημη  ιστοσελίδα  μας :   https : / /youcreateproject .eu/ 

Για  ερωτήσεις ,  ιδέες  ή  σχόλια ;

Βρείτε  μας  στην :

    https : / /www.facebook.com/You-Create-     102215428893071 

                                                   &

Η σύμπραξη του έργου YOUCREATE αποτελείται από: 

Ποια τα επόμενα βήματα;

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.Το
έργο αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+ (KA227 -
Συμπράξεις για τη Δημιουργικότητα), τον Εθνικό Οργανισμό του Λουξεμβούργου - Anefore.
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