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GREEN Factor Project

Συντονιστής του έργου:
Daria KYSLITSKA (E-Juniors)
daria.kyslitska@gmail.com

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Τα περιεχόμενα αυτού του αρχείου απηχούν τις απόψεις
των συντακτών του και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι
απηχούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν φέρει
καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει
αυτή η δημοσίευση.
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Το έργο μας

Νέοι (16-30 ετών) 
επαγγελματίες που εργάζονται με νέους

Το GREEN Factor είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+
με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού
για την παγκόσμια ανάγκη προστασίας του
περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό, στοχεύει στην
προώθηση της αλλαγής νοοτροπίας και της
αίσθησης πρωτοβουλίας, ιδίως στις νέες γενιές,
αυξάνοντας και αναπτύσσοντας την πράσινη
συνείδησή τους και ενδυναμώνοντάς τους,
μετατρέποντάς τους σε "πραγματικό παράγοντα
αλλαγής".
 
Σκοπός είναι να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση
των νέων, ώστε να γίνουν οι ενήλικες του αύριο
και υπεύθυνοι για τις μελλοντικές γενιές.
 
Ομάδα-στόχος: 

 

Αποτελέσματα

Πρόκειται για έναν κατάλογο καλών
πρακτικών από την Ευρώπη και τις χώρες-
εταίρων σε θέματα πράσινων συμπεριφορών.
Μία έκθεση αναφοράς των πράσινων
προκλήσεων που καταγράφει τις τρέχουσες
τάσεις της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Το εγχειρίδιο για την αλλαγή στη
συμπεριφορά των νέων και τις
περιβαλλοντικές προκλήσεις:

 
Τα βιντεοσκοπημένα σεμινάρια για την
ενίσχυση της αλλαγής συμπεριφοράς των
νέων:
Θα αναπτυχθεί μια σειρά από βιντεοσκοπημένα
σεμινάρια που θα δίνουν πρακτικές συμβουλές
και οδηγίες για να επηρεάσουν πραγματικά τη
νοοτροπία και τον τρόπο ζωής των νέων, ώστε
να γίνουν ενεργοί παράγοντες αλλαγής.
 
Ένα gamified ηλεκτρονικό μάθημα για
επίδοξους πράσινους επιχειρηματίες:
Θα παρέχει γνώσεις και εργαλεία για το πώς να
αναπτύξετε μια πράσινη επιχειρηματική ιδέα και
πώς να συντάξετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο.
 
Εγχειρίδιο για τους εργαζόμενους στον τομέα
της νεολαίας:
Θα έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή
οδηγιών στους εργαζόμενους σε θέματα
νεολαίας σχετικά με το πώς να καθοδηγήσουν
τους νέους στη διαδικασία να γίνουν ενεργοί
προωθητές του πράσινου στην τοπική τους
κοινότητα.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί μια εβδομαδιαία
εκπαίδευση στην Ισπανία και διάφορα συνέδρια
και εκδηλώσεις στις διάφορες χώρες μας.

Το περιβαλλοντικό ζήτημα εξελίσσεται
σε ένα από τα πιο επείγοντα παγκόσμια
ζητήματα που οι φορείς χάραξης
πολιτικής και οι κοινότητες πρέπει να
αντιμετωπίσουν για τη μελλοντική
βιωσιμότητα του πλανήτη.

Όπως έχει, επίσης, καθοριστεί από την
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (2019), η κύρια
πρόκληση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
είναι η προώθηση αλλαγών στις κοινωνικές
πρακτικές και στη συμπεριφορά των ατόμων, των
κοινοτήτων, των δημόσιων και ιδιωτικών
οργανισμών, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν
μέσω συλλογικών και συμμετοχικών διαδικασιών
ή μέσω της αίσθησης της προσωπικής
περιβαλλοντικής ευθύνης και της κλιματικής
δικαιοσύνης. 
 
Αυτή η μεγάλη πρόκληση απαιτεί μια βαθιά
προσαρμογή στον τρόπο ζωής και τις
συμπεριφορές, που θα αφορά τη συμμετοχή των
πολιτών και την κοινωνική καινοτομία μέσω
καινοτόμων προσεγγίσεων, για μια δίκαιη και
χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση.


