
GREEN FACTOR
Eco and entrepreneurial pathways to boost young

people’s factor of change

Το έργο GREEN Factor στοχεύει στη δημιουργία εργαλείων και ευκαιριών για την εκπαίδευση
και τη συμμετοχή των νέων Ευρωπαίων πολιτών, προκειμένου να αναπτυχθεί μια νέα
νοοτροπία για τη δημιουργία πιο βιώσιμων συμπεριφορών, επιλογών και ιδεών που θα έχουν
αντίκτυπο βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΑΜΕ ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ 
ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΜΑΣ!
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Το πρώτο βήμα του έργου ήταν η ανάπτυξη του GREEN
Factor Pathway για τις αλλαγές στη συμπεριφορά και την
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νέων και τις
περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως προβλέπεται επίσης
από το Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο. 

Η αλλαγή συμπεριφοράς των νέων θα αποτελέσει το
σημείο καμπής για να γίνουν πιο συνειδητοποιημένοι
πολίτες και ενημερωμένοι πράσινοι επιχειρηματίες,
μέσω της απόκτησης πρακτικών γνώσεων για την
πράσινη συμπεριφορά στην καθημερινή τους ζωή ως
πολίτες.
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Το PR1 περιλαμβάνει έναν κατάλογο καλών πρακτικών από
την Ευρώπη και τις χώρες των εταίρων σχετικά με τις
πράσινες συμπεριφορές, με στόχο την προώθηση της
αλλαγής της συμπεριφοράς των νέων πολιτών. Για την
ανάπτυξή του πραγματοποιήθηκαν έρευνες για τον
εντοπισμό των πιο σημαντικών κενών συμπεριφοράς των
νέων σε τομείς της καθημερινής ζωής για την επίτευξη
αποτελεσματικού μακροπρόθεσμου αντίκτυπου (π.χ.
κατανάλωση τροφίμων, ψώνια, καλλυντικά, μείωση της
χρήσης ενέργειας και των αποβλήτων κ.λπ.)

Το δεύτερο μέρος του PR1 επικεντρώνεται στις πράσινες προκλήσεις,
αναλύοντας τις τρέχουσες τάσεις στην πράσινη επιχειρηματικότητα και
τη διάδοσή της στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες των
εταίρων. Η έκθεση βασίζεται σε έρευνα και συνεντεύξεις ομάδων
εστίασης που πραγματοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο.

Θα μπορέσετε να δείτε καλές πρακτικές σε:

+



Πρώτα απ' όλα, οριστικοποίησαν το περιεχόμενο του Green Factor Route, του πρώτου
αποτελέσματος του έργου μας, με επικεφαλή τον οργανισμό KVELOCE R&D&I (Ισπανία).

Σχεδιάστηκαν επίσης τα επόμενα βήματα του έργου που θα πραγματοποιηθούν:

Βιντεοσκοπημένα σεμινάρια (PR2). Αυτή η σειρά βίντεο θα αναπτυχθεί για να δώσει
πρακτικές οδηγίες και συμβουλές για να επηρεάσει τη νοοτροπία, τον τρόπο ζωής και τις
καθημερινές επιλογές των νέων. Ο κύριος στόχος μας με αυτόν τον πόρο είναι να δείξουμε
στους νέους πολίτες ότι μπορούν να γίνουν ενεργά μέλη της αλλαγής. Ο οργανισμός Spolek
Pelican, ο εταίρος μας από την Τσεχική Δημοκρατία, θα συντονίσει τα βίντεο, αλλά κάθε
εταίρος θα παράγει ένα ή δύο βίντεο για τα επιλεγμένα θέματα, τα οποία είναι τα εξής:
διάδοση και μεταφορές για το eJuniors, απόβλητα για το Pelican, νερό και καταναλωτικές
συνήθειες για το KVELOCE, πράσινες πρωτοβουλίες για το Permacultura Cantabria, ενέργεια
για το JO Consulting και πράσινη επιχειρηματικότητα για το IED.

Ψηφιακό παιχνιδοποιημένο μάθημα (PR3), το οποίο θα αποτελείται από πέντε ενότητες:
Ενότητα 1 - Δεξιότητες για επιχειρηματίες (Pelican)
Ενότητα 2 - Συγγραφή επιχειρηματικού σχεδίου (eJuniors)
Ενότητα 3 - Μάρκετινγκ και επικοινωνία (KVELOCE)
Ενότητα 4 - Σχεδιασμός επενδύσεων (IED)
Ενότητα 5 - Σχεδιασμός μιας ιδέας έργου (Permacultura Cantabria)

Τέλος, ο οργανισμός Permacultura Cantabria παρουσίασε το πρόγραμμα για την κατάρτιση
των νέων που θα πραγματοποιηθεί στο Penagos (Ισπανία) από τις 30 Μαΐου έως τις 6 Ιουνίου
2023 με συνολικά 12 συμμετέχοντες.

LΤον περασμένο Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η
πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου Green Factor,
στην οποία συμμετείχαν εταίροι από την Ιταλία, την
Ισπανία, την Ελλάδα, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Γαλλία.
Φιλοξενήθηκε από τον συντονιστή, τον οργανισμό eJuniors,
το γραφείο του οποίου βρίσκεται στο 20ό διαμέρισμα της
πόλης.

Οι εταίροι συναντήθηκαν και συζήτησαν τα κύρια
επιτεύγματα του έργου, καθώς και τα καθήκοντα που
έρχονται και τους πόρους που θα πρέπει να παράγει ο
καθένας από αυτούς.

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΊΡΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συντακτών του και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Ακολουθήστε μας για να μάθετε για όλα τα επιτεύγματα του έργου!

https://www.instagram.com/greenfactor_project/?next=%2F
https://www.linkedin.com/company/green-factor-project/?viewAsMember=true
https://twitter.com/home

