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Σχετικά με το έργο

Αποτελέσματα έργου

Το GenZ4GD Erasmus+
έργο αποσκοπεί στη
δημιουργία
ενός
προγράμματος
κατάρτισης
και
ανάπτυξης ικανοτήτων
για νέους, οι οποίοι
ενθαρρύνονται να είναι
ενεργοί πολίτες στην
κοινότητά τους έχοντας
ως κύριο στόχο τη
βιώσιμη ανάπτυξη, την
προστασία
του
περιβάλλοντος και άλλα
«πράσινα» θέματα.

Αποτέλεσμα 1ο:
Χαρτογράφηση
καλών
πρακτικών
και
πρωτοβουλιών γύρω από
περιβαλλοντικά θέματα σε
όλες
τις
χώρες
της
κοινοπραξίας
Αποτέλεσμα 2ο:
Online
Μάθημα
λειτουργούς νεολαίας

για

Αποτέλεσμα 3ο: Podcasts
το περιεχόμενο του οποίου
θα συν-δημιουργηθεί από
τους νέους γύρω από μείζον
θέματα που αφορούν την
κοινότητά τους

Απεικόνηση της
παρούσας κατάστασης
Οι
εταίροι
χαρτογράφησαν
και
κατηγοριοποίησαν τα διάφορα έργα και
καλές πρακτικές που αφορούν θέματα
αειφόρου ανάπτυξης στις χώρες τους.
Η ανάλυση των πιο πάνω δεδομένων θα
είναι η βάση για τη δημιουργία του
εκπαιδευτικού υλικού καθώς και του υλικού
για τα podcasts. Οι καλές πρακτικές που
συλλεχθησαν από την κοινοπραξία θα
αποτελούν και μελέτες περίπτωσης.

"Οι νέοι του σήμερα είναι οι ηγέτες
του αύριο"
- Νέλσον Μαντέλα

Τα αποτελέσματα από την πιο πάνω έρευνα
απεικονίστηκαν σε μορφή γραφήματος και
είναι τα πιο κάτω:
Πάνω από τα μισά έργα εφαρμόζονται
από ΜΚΟ (58%)
Οι πιο κοινές ομάδες-στόχοι είναι το
ευρύ κοινό (49%) και οι τοπικές
κοινότητες (22%)
Πολλά έργα υλοποιούνται σε εθνικό
(38%) ή διακρατικό επίπεδο (21%), μόνο
ένας περιορισμένος αριθμός σε επίπεδο
οργανισμού (6%)

GIS- Συστήματα
Γεωγραφικών Πληροφοριών
Η αρχική μεθοδολογία ταξινόμησης του
έργου GenZ διευκολύνει μια μελλοντική
αυτόματη ανάλυση δεδομένων (δηλαδή
μάθηση
μέσω
μηχανημάτων,
τεχνητή
νοημοσύνη) και ταιριάζει με το εκπαιδευτικό
οικοσύστημα GenZ.

GIS Δομή δεδομένων
Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS)
είναι ένα σύστημα συλλογής, αποθήκευσης,
ελέγχου
και
εμφάνισης
δεδομένων
χαρτογραφημένα σε σημεία της Γης.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Η συλλογή δεδομένων διεξήχθη σε offline
μορφή πληρώντας τα κριτήρια του GIS.
Ακολούθως χαρτογραφήθηκαν και είναι
διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας
ανάλυσης δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί
κρίσιμη για τη διαμόρφωση πολιτικής.
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