Θεσσαλονίκη, 28/2/2020

Διαπεριφερειακή συνάντηση εργασίας εταίρων του έργου PE4Trans
Διαπεριφερειακή συνάντηση εργασίας και εργαστήριο με θέμα «Πώς να αλλάξουμε συμπεριφορές
και συνήθειες» πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Φεβρουαρίου στο Βαγιαδολίδ της Ισπανίας στο
πλαίσιο του έργου PE4Trans του Προγράμματος Interreg Europe, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων
του έργου καθώς και προσκεκλησμένους εκπροσώπους φορέων σχετικών με τις μεταφορές κάθε
περιοχής. Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε ο κ. Γιάννης Τόσκας, Διευθύνων
Σύμβουλος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) ο οποίος είχε προσκληθεί
από την ομάδα έργου της ΕΟΣΜ/ΑΠΘ που μετέχει ως εταίρος στο έργο.
Μετά την παρουσίαση της ειδικού σε θέματα ψυχολογίας και αλλαγής συμπεριφοράς, κας Maite
Ferrando, ακολούθησε το διαδραστικό εργαστήριο με θέμα «Πώς να αλλάξουμε συμπεριφορές και
συνήθειες» και τρία (3) τραπέζια εργασίας. Το κάθε τραπέζι κλήθηκε να αναλύσει διαφορετική
ηλιακιακή ομάδα σε διαφορετική περιοχή για καθένα από τους τρεις γύρους του εργαστηρίου.
Στόχος ήταν να αναγνωρισθούν εμπόδια και κίνητρα στοιχείων συμπεριφοράς και συνηθειών
μετακίνησης της υπό μελέτη ηλιακιακής ομάδας, να ορισθούν στόχοι πολιτικής και να περιγραφούν
δράσεις με συγκεκριμένους δείκτες προς την κατεύθυνση επίτευξης των προηγούμενων στόχων
πολιτικής. Για παράδειγμα, το τραπέζι εργασίας 2 είχε αναλάβει να αναλύσει την περίπτωση των
εφήβων στο Bentheim της Γερμανίας κατά τον 1ο γύρο, την περίπτωση των γονέων με μικρά παιδιά
στη Θεσσαλονίκη κατά το 2ο γυρο και την περίπτωση των ηλικιωμένων στο Kalisz της Πολωνίας κατά
τον 3ο γύρο.
Οι ομάδες-στόχοι που εξετάσθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών γύρων του εργαστηρίου
παρουσιάζονται παρακάτω ανά τραπέζι εργασίας.
WORKING GROUP 1
Case study session 1 (youngsters)
Case study session 2 (parents w/children)
Case study session 3 (middle age)

Valladolid
Bentheim
Kalisz

WORKING GROUP 2
Case study session 1 (youngsters)
Case study session 2 (parents w/children)
Case study session 3 (middle age)
WORKING GROUP 3

Bentheim
Thessaloniki
Kalisz

Case study session 1 (youngsters)
Case study session 2 (parents w/children)
Case study session 3 (middle age)

Valladolid
Birmingham
Thessaloniki

Φωτογραφία 1 Παρουσίαση για την ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα ψυχολογίας και αλλαγής συμπεριφοράς

Φωτογραφία 2 Διεξαγωγή του εργαστηρίου (workshop) σε τραπέζια εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο: https://www.interregeurope.eu/pe4trans/
Σημείωση
Το έργο PE4Trans είναι συγ-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας Interreg
Europe. Στόχος του έργου είναι η κατάρτιση Σχεδίου Δράσης με συγκεκριμένες προτάσεις δράσεων προς
υλοποίηση σε κάθε περιοχή. Ο χρονικός προγραμματισμός αφορά πέντε χρόνια, με έτος ολοκλήρωσης το
2023.
Εταίροι του έργου
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο του Πόζναν, Ίδρυμα Πανεπιστημίου Adam Mickiewicz (Πολωνία)
Ένωση Δήμων Kalisz-Ostrow (Πολωνία)
Coventry University Enterprises Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα)
Πόλη του Βαγιαδολίδ (Ισπανία)
Επαρχία Grafschaft Bentheim (Γερμανία)

