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Περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν κυρίως την παραγωγή, την κατανάλωση και τη διάθεση των πόρων
Η έννοια της κυκλικής οικονομίας (ΚΟ) και οι κύριες πρακτικές της
 Η σύνδεση μεταξύ της δημιουργικότητας, της κυκλικότητας και του περιβαλλοντισμού
 Έργα της ΕΕ
Το πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, ο αντίκτυπός της στα έργα της ΕΕ και οι θετικές και αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
 Ένα εργαστήριο με δραστηριότητες για την ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων & νέων ιδεών για την προώθηση
της κυκλικότητας στο πλαίσιο των έργων της ΕΕ

Τι είναι η ψηφιακή εκπαίδευση GREATIVE;
Το GREATIVE: GREEN STRATEGIES AND CREATIVE SKILLS FOR BUILDING RESILIENT EU PROJECTS  είναι ένα διαδικτυακό
μάθημα στο οποίο έχετε την ευκαιρία να μάθετε για περιβαλλοντικά θέματα και να αναπτύξετε δημιουργικές δεξιότητες, με
έμφαση στην ανάπτυξη ανθεκτικών, πράσινων έργων της ΕΕ που λαμβάνουν υπόψη τις τρέχουσες περιβαλλοντικές και
κοινωνικές προκλήσεις. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

 Κάθε ενότητα περιέχει:
- βίντεο, κείμενα και δραστηριότητες για μάθηση 
- κουίζ και δραστηριότητες για την επικύρωση των γνώσεων των χρηστών
- ευρύ φάσμα πόρων σχετικών με κάθε θέμα
Η κύρια εστίαση της κοινοπραξίας ήταν η δημιουργία ενός διαδραστικού μαθήματος μέσω πολλαπλών
δραστηριοτήτων.

Τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής...

Η  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α  Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Η κοινοπραξία είχε τη χαρά να πραγματοποιήσει μια συνάντηση για εσωτερική κατάρτιση
στην Αθήνα, στην Ελλάδα, τον Μάιο του 2022.
Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συζητήσουν το
σχεδιασμό και το περιεχόμενο της πλατφόρμας που είναι αφιερωμένη σε οικολογικούς και
εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
Υπήρχε αρκετός χρόνος για να δοκιμαστεί το συγκεκριμένο περιεχόμενο, να τροποποιηθεί 
 και να ελεγχθεί τι λειτουργεί για τους μελλοντικούς χρήστες και τι όχι. 
Μόλις ολοκληρώθηκαν η συνάντηση και οι συζητήσεις, η παραγωγή και η οριστικοποίηση
της ψηφιακής εκπαίδευσης GREATIVE ήταν τα κύρια αποτελέσματα.

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.



"Βρήκα την ψηφιακή κατάρτιση GREATIVE πολύ ενδιαφέρουσα και εμπνευσμένη. Η

εκπαίδευση καλύπτει πολλά διαφορετικά θέματα, παρουσιάζοντας το περιεχόμενο

μέσα από καινοτόμες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Μετά την ολοκλήρωση της

κατάρτισης, αισθάνομαι το κίνητρο να εφαρμόσω τις μεθόδους και τις προσεγγίσεις

που έμαθα στα επερχόμενα έργα μου. Είμαι πεπεισμένος, το GREATIVE με βοηθά να

βελτιώσω τις διαδικασίες εργασίας και τα αποτελέσματα αυτών των έργων." -

Συμμετέχων από τη Σουηδία

Τι λένε οι συμμετέχοντες...

Περί τίνος πρόκειται;

- μια διαδικτυακή συλλογή πιθανών εργαλείων που σχετίζονται με την εκπαίδευση σε

θέματα ECO (όπως ασκήσεις, αφίσες, οπτικοακουστικό υλικό, συλλογή εκπαιδευτικού

υλικού και εγχειριδίων, παρουσιάσεις και μελέτες περιπτώσεων)
- θα περιλαμβάνει επίσης οπτικοακουστικό υλικό που θα αντικατοπτρίζει τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τους

προβληματισμούς που εμπνέονται από το έργο.

- τα εργαλεία του θα είναι στα αγγλικά.

- το EDUcreateBAG θα είναι αποτέλεσμα τόσο της θεωρίας όσο και της πρακτικής, χωρισμένο σε τρεις φάσεις: 

Δημιουργία περιεχομένου, ανάπτυξη και αξιοποίηση και άνοιγμα του δρόμου για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή του

αντίκτυπο.

(Επί του παρόντος, η κοινοπραξία εργάζεται πάνω σε αυτό συλλέγοντας τα κατάλληλα και κατάλληλα υλικά για την

παραγωγή αυτή.)

στην  επίσημη  σελίδα  μας  στο  Facebook:

https : / /www.facebook.com/youcreateproject

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

Ερωτήσεις ,  ιδέες  ή  σχόλια ;

 

Βρείτε  μας :

    

Η σύμπραξη του έργου YOUCREATE αποτελείται από: 

EDUcreateBAG
(Ενδυνάμωση των νέων με δημιουργικά εργαλεία
για να γίνουν οδηγοί της κυκλικής οικονομίας)

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.

"Βρήκα πραγματικά καινούργιο και επίσης αρκετά ενδιαφέρον να περάσω από τις ενότητες της
ψηφιακής κατάρτισης GREATIVE, και στην πορεία έμαθα πολλά νέα πράγματα για τη φύση, το
περιβάλλον και τον σχεδιασμό . Νομίζω ότι τα σχόλιά μου θα βοηθήσουν στη βελτίωση του
εργαλείου για τους μελλοντικούς συμμετέχοντες . Αυτή η ενότητα με βοήθησε να κατανοήσω
καλύτερα το περιβάλλον μου".- Peter Linsen (Συμμετέχων από το Λουξεμβούργο)

https://youcreateproject.eu/
https://youcreateproject.eu/

