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Think Twice!
Οικολογική βιωσιμότητα στη διαχείριση έργων

2ο Ενημερωτικό Δελτίο
Η ψηφιακή βάση δεδομένων καλών πρακτικών στη διαχείριση έργων είναι
τώρα διαθέσιμη!

Πώς μπορώ να κάνω τον οργανισμό μου οικολογικά βιώσιμο; Υπάρχουν πράσινες εναλλακτικές λύσεις σε ό, τι κάνω;
Είναι δυνατόν να οργανώσω τα γεγονότα μου με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο; Οι ψηφιακές μου
δραστηριότητες έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον; Αυτά και πολλά περισσότερα ερωτήματα σχετικά με μια φιλική
προς το περιβάλλον διαχείριση των έργων, διερευνώνται στην ψηφιακή βάση δεδομένων καλών πρακτικών.
Η ομάδα του ThinkTwice! συγκέντρωσε πολλές πρακτικές και μορφή γνώσης από όλη την Ευρώπη, που μπορεί να
βοηθήσει έναν υπεύθυνο διαχείρισης έργου να ενεργεί πιο πράσινα. Μετά από ενδελεχή έρευνα, η συνεργασία,
συγκέντρωσε 59 πράσινες πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 4 κύριες φάσεις της διαχείρισης έργου.
•
•
•
•

Διαχείριση (εργασιακό περιβάλλον, διαδικασίες διαχείρισης, συνεργασία με συνεργάτες κ.λπ.)
Υλοποίηση (πώς να κάνετε καθημερινές εργασίες ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με συνεργάτες)
Διάδοση (πώς να περάσετε από το μήνυμά σας, πώς να διαδώσετε τα αποτελέσματά σας κ.λπ.)
Αξιολόγηση (διασφάλιση ποιότητας, διαχείριση κινδύνου, σχεδιασμός εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων
του έργου κ.λπ.)

Το διαδώσαμε και το δοκιμάσαμε!
Κατά τη διάρκεια του περασμένου Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου προσπαθήσαμε να προωθήσουμε το "ThinkTwice!" και να
ρίξουμε μια ματιά στο θησαυροφυλάκιό μας στον κόσμο! Όλοι οι εταίροι παρουσίασαν την ψηφιακή βάση δεδομένων μας και
τα επόμενα βήματα του έργου στο δίκτυό τους μέσω διαδικτυακών και φυσικών εκδηλώσεων. Παρακάτω, μπορείτε να ρίξετε
μια ματιά σε ό, τι συνέβη σε κάθε χώρα της κοινοπραξίας.
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Ηνωμένο Βασίλειο, 19 Οκτωβρίου
Η εκδήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποιήθηκε
στις 19 Οκτωβρίου 2021. Πραγματοποιήθηκε σε έναν βιώσιμο
χώρο συνεργασίας που ονομάζεται Crabtree Hall και στη
συνέχεια το κοινωνικό μέρος πραγματοποιήθηκε στο καφέ
The Nest, το οποίο συμμορφώνεται επίσης με διάφορες
βιώσιμες πρακτικές όπως η τοπική προμήθεια,
χρησιμοποιώντας τα υπολείμματα τροφίμων για τη διατροφή
των ζώων, ανακύκλωση και χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων
μαγειρικών σκευών.
Οι συμμετέχοντες ήταν εκπρόσωποι ΜΚΟ και επιχειρήσεων
του North Yorkshire που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη
δική τους βιωσιμότητα.

Κύπρος, 28 Σεπτεμβρίου
Η εκδήλωση μας έλαβε χώρα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του
Στρόβολου στη Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,
συζητήθηκαν χρήσιμες ορθές πρακτικές όσον αφορά τη
"πράσινη" διαχείριση έργων, και «κτίστηκε» μία διαδραστική
και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το θέμα
αυτό. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν περισσότερες ιδέες σχετικά
με τις πρακτικές οικολογικής διαχείρισης μέσω της
καρποφόρου μας συζήτησης.
Οι άνθρωποι νοιάζονται να κάνουν τη δουλειά τους πιο
βιώσιμη. Είμαστε ευγνώμονες για την ενεργό συμμετοχή
τους στη διάρκεια του εργαστηρίου.

Σλοβενία, 28 Σεπτεμβρίου

Η εκδήλωση του έργου Think Twice! στη Σλοβενία
πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 στο Σλοβενικό
Ψηφιακό Κέντρο, συγκεντρώνοντας διαχειριστές έργων και
ειδικούς από διαφορετικούς κλάδους της βιομηχανίας και
των υπηρεσιών που προσπαθούν να επιτύχουν τη πράσινη
μετάβαση.
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Γερμανία, 30 Σεπτεμβρίου
Στη Γερμανία, πραγματοποιήθηκε ένα διαδικτυακό
εργαστήριο στις 30 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης, διερευνήθηκε πώς οι δραστηριότητες
διαχείρισης ενός έργου έχουν αντίκτυπο στο
περιβάλλον και τι μπορούμε να κάνουμε από τώρα και
στο εξής.

Ελλάδα, 23 Σεπτεμβρίου
Είχαμε μια διαδικτυακή εκδήλωση στις 23 Σεπτεμβρίου.
Επικεντρωθήκαμε στην εξερεύνηση της πράσινης
διαχείρισης, με τη βοήθεια ενός ειδικού, και είχαμε
μεγάλη συζήτηση για την ψηφιακή βάση δεδομένων μας
με τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες ήταν πολύ
ενεργοί μέσα από την εκδήλωση και είχαμε μια μεγάλη
συζήτηση για την προστασία του περιβάλλοντος στην
ελληνική κοινωνία.

Ισπανία, 23 Σεπτεμβρίου
Πραγματοποιήσαμε μια φυσική εκδήλωση στις 23 Σεπτεμβρίου.
Παρουσιάσαμε το έργο Think Twice και στη συνέχεια οι
συμμετέχοντες εργάστηκαν για την αξιολόγηση της ψηφιακής βάσης
δεδομένων, μέσα από μια μη τυπική εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε
4 ομάδες (μία ανά φάση) αφού επέλεξαν 5 καλές πρακτικές η
καθεμία, έχουν κατατάξει τις 3 πιο σημαντικές πρακτικές σύμφωνα
με την άποψή τους.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Scan to
Learn more!

Proj.no: 2020-1-DE02-KA202-007458

Πορτογαλία, 27 Σεπτεμβρίου
Στις 27 Σεπτεμβρίου το πανεπιστήμιο του Αβέιρο πραγματοποίησε
την εκδήλωση του έργου «ThinkTwice!». Η εκδήλωση διεξήχθη τόσο
διαδικτυακά όσο και φυσικά. Η ατζέντα της εκδήλωσης περιελάβανε
την παρουσίαση του έργου από την καθηγήτρια Marlene Amorim
(από το Πανεπιστήμιο Aveiro) και μια παρουσίαση και συζήτηση με
προσκεκλημένο ομιλητή - τον πρόεδρο APOGEP – Πορτογαλική
Ένωση Διαχείρισης Έργων.

Ιταλία, 25 Σεπτεμβρίου
Στις 25 Σεπτεμβρίου έγινε η εκδήλωση του “ThinkTwice!” στο
Κόρι της Ιταλίας. Στην εκδήλωση κατά την οποία
παρουσιάστηκε η ψηφιακή βάση δεδομένων των καλών
πρακτικών έλαβαν μέρος 31 άτομα που εκπροσωπούν κυρίως
τοπικούς συλλόγους και επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης συγκεντρώθηκαν σχόλια και το κοινό ενημερώθηκε
για τα επόμενα βήματα.

Συναντηθήκαμε για τα επόμενα βήματα!
Στις 16 και 17 Δεκεμβρίου, οι εταίροι συναντήθηκαν για την 3η διακρατική τους συνάντηση! Αρχικά είχε σχεδιαστεί
ένας συνδυασμός φυσικής και εικονικής συνάντησης που θα φιλοξενούνταν από τον συνεργάτη EdEUcation στο
Ρίτσμοντ του Ηνωμένου Βασιλείου! Ωστόσο, λόγω της πανδημίας COVID-19 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Στη
συνάντηση, οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο του Think Twice! και συμφώνησαν για τα επόμενα βήματά τους.

…το μέλλον έρχεται μόνο μια φορά!

Επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας!

Ακολουθήστε μας στο
Facebook!

https://thinktwice.management/

@thinktwice.management
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