
Το έργο IMPACT ολοκληρώνεται μα δεν έχει ακόμη τελειώσει! 
Το έργο IMPACT, συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα Gruntvig για 
Εκπαίδευση Ενηλίκων), παρέχει σειρά μαθημάτων 
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους 
εργαζόμενους τους, με σκοπό τη βελτίωση των 
βασικών ικανοτήτων τους, επιτρέποντας στους 
συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν μια αρχική 
περιβαλλοντική ανασκόπηση στους χώρους 
εργασίας τους. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση του 
δικού τους περιβαλλοντικού αντίκτυπου στο σπίτι 
και στο εργασιακό τους περιβάλλον, γεγονός που 
θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση πόρων και στη 
διάσωση του πλανήτη μας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μεικτού τύπου, 
συνδυάζοντας διαδικτυακά μαθήματα, και 
δραστηριότητες πρόσωπο με πρόσωπο.  

Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Εργαλείο

Το έργο IMPACT έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, τα 
εργαλεία που αναπτύχθηκαν θα είναι διαθέσιμα 
διαδικτυακά για χρήση από εργαζόμενους σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε μαθητές που 
ενδιαφέρονται για να μάθουν περισσότερα για το 
περιβάλλον και θα ήθελαν να κάνουν τον πλανήτη 
μας ένα καλύτερο τόπο για να ζεις.
Το διαδικτυακό εργαλείο (http://www.impact-pro
ject.info/trainingtool.html) θα παραμείνει 
διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες και θα είναι 
προσβάσιμο σε οποιονδήποτε επιθυμεί να 
συμπληρώσει το πρόγραμμα. Εκπαιδευτές από 
τους εταίρους θα παρέχουν καθοδήγηση και θα 
μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να 

Γνωρίζατε ότι... 
64% των επιπτώσεων  στο περιβάλλον οφείλονται στις ΜΜΕ;

Πώς να μειώσετε τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σας?
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Μειώνοντας το αποτύπωμά σας
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση 
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Κώστας Κλουδάς
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Κατά τα την υλοποίηση του διετούς έργου, όλοι οι 
συμβαλλόμενοι εργάστηκαν για την επίτευξη των 
προτεινόμενων στόχων, καθώς επίσης και για τη 
δημιουργία ενός  χρήσιμου και αποτελεσματικού 
εργαλείου. Η όλη διαδικασία εξελίχτηκε σε 
τέσσερεις φάσεις: 

1 – Ανάπτυξη προγράμματος εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών
Σχεδιασμός ενός προγράμματος το οποίο επέτρεπε 
στο προσωπικό  να βιώσει το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης, και ταυτόχρονη διερεύνηση 
εποικοδομητικών μεθοδολογιών  για χρήση με 
τους δικούς τους εκπαιδευόμενους. 

2 – Ανάπτυξη προγράμματος: δημιουργία 
ενοτήτων
Ο κάθε εταίρος ανάπτυξε μια ενότητα του 
προγράμματος «Μείωσε τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις σου».  Όλες οι ενότητες μεταφράστηκαν 
στα Ελληνικά, Γερμανικά, Ολλανδικά και Πορτογαλικά.

3 – Πιλοτική εφαρμογή και έλεγχος
Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος 
σχεδιάστηκε έτσι ώστε να υπάρχει 
ανατροφοδότηση για το περιεχόμενο, τις πηγές 
πληροφόρησης και την μεθοδολογία εκπαίδευσης. 

Ο κάθε εταίρος οργάνωσε 2 ημερίδες ενημέρωσης.

4 – Αξιολόγηση και Βελτίωση
Κατά τη τελευταία φάση του έργου έγινε η 
αξιολόγηση και η βελτίωση του προγράμματος 
σύμφωνα με τα σχόλια που λήφθηκαν από τους 
συμμετέχοντες στην πιλοτική εφαρμογή. Το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα ενημερώθηκαν και οριστικοποιήθηκαν.

συμπληρώσουν το πρόγραμμα. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 
πλησιέστερο σας εταίρο (http://www.impact
-project.info/partners.html).

Το Έργο ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο

Εταίροι: Jan Smulders (NL), Isabel Aguiar (PT), 
Ζαχαρίας Τσαρακλής (GR), Λόλα Λυμπεροπούλου 
(GR), Miguel Carnide (PT), Sjoerd van den Broek (NL), 
Paul Nash (UK), Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης (CY), 
Karin Kronica (AT).


