
 
Ψηφιακός μετασχηματισμός των πράσινων θέσεων εργασίας με γνώμονα τη νεολαία για

ένα βιώσιμο μέλλον .
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‘Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα μας
στρατηγική ανάπτυξης . Θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τις
εκπομπές ρύπων και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε θέσεις
εργασίας". Ursula von derLeyen, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής .

Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ και
των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ). Προτρέπει για την
"Προληπτική επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των
δεξιοτήτων" των πολιτών, η οποία είναι απαραίτητη "για να
αποκομίσουμε τα οφέλη της οικολογικής μετάβασης". Το
έργο GREENWAVE είναι σύμφωνο με τα παραπάνω, καθώς
και με την αντιμετώπιση των δραματικών συνεπειών του
Covid-19 σε σχέση με την ανεργία των νέων και τη δυνητική
δημιουργία θέσεων εργασίας .

Το έργο αντιμετωπίζει το ζήτημα της ανεργίας των νέων και
στηρίζει τους νέους ανοίγοντάς τους νέους δρόμους στην
πράσινη οικονομία . Το έργο GREENWAVE δεν
ευαισθητοποιεί μόνο για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις,

αλλά προωθεί επίσης την απόκτηση πράσινων ικανοτήτων,

γνώσεων και στάσεων με βάση την ανάπτυξη ενός ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, το οποίο αποτελεί επείγουσα
ανάγκη, όπως αναφέρεται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία .

Σχετικά με το έργο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ
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http://greenwaveproject.eu/
https://www.facebook.com/greenwaveeu
https://www.instagram.com/greenwave.project/


Τα επόμενα βήματα του έργου GREENWAVE

επικεντρώνονται στο 1ο αποτέλεσμα του έργου,

το οποίο είναι η ανάπτυξη του πλαισίου
ικανοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας .  

Οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν έρευνα
σχετικά με ορισμένες πράσινες επιχειρήσεις,

καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες και θα
δημιουργήσουν επίσης το προφίλ επιτυχημένων
πράσινων επιχειρηματιών (Green-preneurs).

Επόμενα Βήματα

Η πρώτη συνάντηση (Kick-Off Meeting) για το έργο Erasmus+ GREENWAVE φιλοξενήθηκε από
τους εταίρους της E-business Academy, στις 14 Ιανουαρίου 2022.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι παρουσίασαν τα μέλη τους στην κοινοπραξία .

Αφού παρουσιάστηκε η επισκόπηση του έργου, συζητήθηκαν και επιλύθηκαν τα σημαντικά
θέματα όπως η υλοποιήση των επόμενων βημάτων, θέτωντας τις ανάλογες προθεσμίες .
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Η πρώτη συνάντηση

Η συλλογή δεδομένων θα φιλοξενηθεί σε ένα
διαδραστικό εργαλείο χαρτογράφησης, το
οποίο θα αναπτυχθεί καθ '  όλη τη διάρκεια του
έργου και θα είναι δωρεάν και ανοικτό (online)

προς όλους τους χρήστες .

Τέλος, οι εταίροι θα διερευνήσουν την
κατάσταση της επιχειρηματικότητας σε κάθε
χώρα εταίρο, παρέχοντας ένα ερωτηματολόγιο
σε λειτουργούς νεολαίας και νέους .


