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Extensive research on the field:

From the beginning of the project, on May 2021, all partners have been working fully dedicated to

bringing to an end the intellectual outputs of the project.

                                            Which are the accomplishments so far?

All partners worked separately, however they managed to achieve the common following results in the

project:

- An online roundtable discussion with youth workers around the topic of sustainability, the Covid-19

pandemic, and the changes it brought on EU projects. The participants also discussed EU project calls on

the thematic of creativity.

- The partners distributed questionnaires to youngsters & youth workers, as well as activists that work

in the environmental field. The questionnaires included questions relevant to the narrative-based

learning & activities since the whole project is based on this learning method.

- Interviews were conducted with 4 environmental specialists.

- All partners contributed to and developed the training material for a training manual addressed to

youth workers and activists.  

What we have done so far...

T H E  P R O J E C T  I N  A  N U T S H E L L  &  I T S  O B J E C T I V E S :

We aim to:

• raise awareness to use the creative and digital tools regarding the ideas of CIRCULARITY & ECO

RESPONSIBILITY;

• deliver sustainable working instruments based on innovation and CREATIVE SKILLS within project

conceptualization, management, and implementation;

• EMPOWER youth workers & young people and prompt their familiarity with the CCI by building their

skills and capacity to make EU projects more environmentally responsible through education and

training, creativity and environmental responsibility, and cooperation and solidarity;

• encourage transnational COOPERATION and intercultural interconnections, and the exchange of

sustainable practices between young people, youth workers, and organizations
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After the tough restrictions due to COVID-19 lockdown measurements, the

partners finally managed to arrange their first face-to-face meeting held

in Luxembourg on 31.01 & 01.02.2022. The partners were more than happy

that most of them finally managed to meet in person & had the luxury of

time to discuss the project so far and the next tasks.

 A face-to-face meeting in Luxembourg!

Environmental issues led by production, consumption, and resource disposal,

EU projects,

The context of the Workshop with activities suited to develop creative skills & new ideas that can be

used to foster circularity within EU projects COVID-19 pandemic, its impact on EU projects, and its

positive and negative environmental impacts,

The concept of circular economy & its main practices,

A connection between creativity, circularity, and environmentalism,

Workshop with activities suited to develop creative skills and new ideas that can be used to foster

circularity within EU projects.

- the finalization of the manual for trainers introducing innovative narrative-based learning

techniques;

- a digital training composed of 6 modules with the following topics:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

- 8 videos in total displaying the activities & reflections of the project;

- an “EDUcreateBAG” in a form of a journey presented on the website & using the visualization of an

eco-bag. The provisional content includes creative solutions for environmental issues in three different

sectors: education, work, and life.

     *  Young participants of the training in Luxembourg will have the opportunity to claim a Huawei Band

6 Smartwatch in the competition of creating a poster with the topic "Green Creativity" *

our official  Facebook page:

our official  website:   https : / /youcreateproject .eu/ 

Any questions, ideas, or comments?

Find us on:

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

The partnership of the project YOUCREATE is composed by: 

Which are the next steps?
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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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