
Young Innovators

Κλιματική 
Δράση 
για τη 

Νεολαία



Η δεκαετία που διανύουμε, απαιτεί την προετοιμασία 
των μελλοντικών γενεών επαγγελματιών, που θα μας 
οδηγήσουν σε μία ευημερούσα, χωρίς αποκλεισμούς, 
ανθεκτική κοινωνία, βασισμένη σε μία ουδέτερη από 
άνθρακα, κυκλική οικονομία. Η επένδυση στην 
εκπαίδευση των νέων, προκειμένου να αναπτύξουν 
συστημικό και καινοτόμο τρόπο σκέψης, τοποθετεί         
το πρόγραμμα Young Innovators στην καρδιά του 
μετασχηματισμού συστημάτων. Μόνο έτσι θα επέλθει 
η αλλαγή και ο τομέας της εκπαίδευσης θα καταστεί 
εργαλείο ενδυνάμωσης για νέους ηλικίας 12-18 ετών.

Κάθε παιδί που γεννιέται 
στην Ευρώπη σήμερα, θα 
πρέπει να μπορεί να ζήσει 
μία ζωή ουδέτερη από 
άνθρακα, με το που 
τελειώσει το σχολείο.

Εξοπλίζουμε τους νέους με 
τις δεξιότητες και ικανότητες 
που απαιτούνται, για την 
ενθάρρυνση της κλιματικής 
καινοτομίας και το 
μετασχηματισμό                
των συστημάτων.

Το Young Innovators δίνει τη δυνατότητα στους νέους να 
αναζητήσουν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση 
κλιματικών προκλήσεων, καθώς και να κατανοήσουν,      
να εξερευνήσουν και να περιορίσουν το ανθρακικό 
αποτύπωμα της καθημερινότητάς μας. Αυτό το 
πρόγραμμα αποσκοπεί την ενίσχυση των
δεξιοτήτων των νέων ηλικίας 12-18 ετών
και την προετοιμασία τους να ηγηθούν.

Αναγνωρίζουμε ότι τα 
επόμενα 10 χρόνια θα 
είναι κρίσιμα για την 
ιστορία της ανθρωπότητας.

Το EIT Climate-KIC επιδιώκει να δημιουργήσει τις 
επόμενες γενιές ικανών πρωτοπόρων του κλίματος,       
οι οποίοι θα καινοτομούν για το μετασχηματισμό των 
συστημάτων και κατ’ επέκταση, την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής. Μέσα 
από τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, το EIT Climate-
KIC προωθεί την χρήση της συστημικής σκέψης και 
καινοτομίας κατά την επίλυση προβλημάτων.

Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι ενδυνάμωσης 
των νέων μας!

#SystemTakeOver

Προσέγγιση 10.000 νέων μέχρι το τέλος του 2020 Εκπαίδευση 2.000 εκπαιδευτικών μέχρι το 2022

Διοργάνωση του  
Young Climathon σε 
περισσότερες από 
1.000 τοποθεσίες 
παγκοσμίως μέχρι      
το 2030

Προσέλκυση 3 
εκατομμυρίων 
νέων ή 10% των 
νέων της Ευρώπης 
μέχρι το 2030

Μέχρι το 2030, αναμένεται ότι οι έφηβοι του σήμερα, θα ηγούνται των 
κοινωνιών, των επιχειρήσεων και των θεσμών μας.

Συνεργαζόμαστε με την ομάδα του EIT Climate-KIC και τον εκπαιδευτικό τομέα, για να ενημερώσουμε τους νέους μας για τις 
κλιματικές προκλήσεις και να τους ενθαρρύνουμε να αναζητήσουν καινοτόμες λύσεις. Αυτό, μέσω της προσέγγιση της         
συστημικής σκέψης και τη χρήση εργαλείων οπτικοποίησης και συνδημιουργίας.

Το Young Innovators σε αριθμούς:

#1

#2 #3



Το Young Innovators είναι το μοναδικό πρόγραμμα με γνώμονα την πρόκληση 
στην Ευρώπη, το οποίο υποστηρίζει την κλιματική καινοτομία και εμπλέκει 
παράλληλα τα σχολεία, τις πόλεις, τις κυβερνήσεις και τη βιομηχανία. 

Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε 300.000 νέους μέχρι το τέλος του 2020 και 3 
εκατομμύρια νέουςμέχρι το 2030, μετατρέποντας πάνω από το 10% όλων των 
νέων που ζουν στην Ευρώπη και πέραν αυτής, σε πρωτοπόρους του κλίματος και 
της καινοτομίας.

School 
Innovators

Γνωριμία εκπαιδευτικών και 
μαθητών με εύχρηστα 
εργαλεία μεθοδολογικής 
προσέγγισης, που απαντούν 
σε πραγματικές προκλήσεις.

Young 
Climathon

Ενδυνάμωση των μαθητών, 
των εκπαιδευτικών και της 
ευρύτερης νεολαίας να 
σχεδιάζουν ουσιαστικές και 
μακροχρόνιες κλιματικές 
δράσεις, βασισμένοι σε 
πραγματικές προκλήσεις

Young 
Innovators

Εφαρμογή των προτεινόμενων 
λύσεων και αλλαγή της 
κοινωνίας του σχολείου           
και ευρύτερα.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

YoungInnovators.Climate-KIC.org
#SystemTakeOverYoung Innovators

stylianos.yiatros@cut.ac.cy 
www.cut.ac.cy

soulla.karra@cea.org.cy 
www.cea.org.cy

yicy2020-ck.cyprusinteractionlab.com 
younginnovators@climate-kic.org




