
 
Ψηφιακός μετασχηματισμός των πράσινων θέσεων εργασίας με γνώμονα τη νεολαία

για ένα βιώσιμο μέλλον .
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Από το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο μας, το GreenWave έφτασε στα
πρώτα του ορόσημα, δηλαδή στην ολοκλήρωση του 1ου
Αποτελέσματος του Έργου (PR1) και στην έναρξη των εργασιών
για το 2ο (PR2). 

Το PR1 έχει δύο κύριους τομείς . Πρώτον, την κατάσταση στις
συμμετέχουσες χώρες όσον αφορά την Πράσινη Οικονομία και τις
ανάγκες των νέων Πράσινων Επιχειρηματιών . Δεύτερον, τον
σχεδιασμό ενός Πλαισίου Ικανοτήτων Πράσινης
Επιχειρηματικότητας για την κάλυψη αυτών των αναγκών . 

Τα εθνικά αποτελέσματα από τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την
Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία συλλέγονται και
παρουσιάζονται με οπτικοακουστικές μεθόδους . Περιλαμβάνουν
μια χαρτογράφηση των πράσινων επιχειρήσεων, των καλών
πρακτικών και των πρωτοβουλιών, τα προφίλ των επιτυχημένων
πράσινων επιχειρηματιών και τα αποτελέσματα του εργαλείου
Green Audit Tool για τις ανάγκες των Νέων και των Νέων
Εργαζομένων, ώστε να γίνουν και αυτοί επιτυχημένοι πράσινοι
επιχειρηματίες .

Το Πλαίσιο Ικανοτήτων βασίζεται σε αυτά τα αποτελέσματα και
αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Πακέτου
Πολυμέσων για Πράσινους Επιχειρηματίες του PR2, το οποίο
περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη ενός Εκπαιδευτικού
Παιχνιδιού με δυνατότητα AR, και μιας εφαρμογής για κινητά
τηλέφωνα .

Πρόοδος του Έργου

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΣΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΤΕΥΧΟΣ

G R E E N W A V E P R O J E C T . E U

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


Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις στον πλανήτη-Μέτρηση του
αποτυπώματος & προώθηση της Φύσης .

Τους τρέχοντες μήνες οι εταίροι επικεντρώνονται
στο PR2, ιδίως στην ανάπτυξη του κύριου υλικού
για το Multimedia Pack και την ανάπτυξη του
παιχνιδιού AR:

Τα θέματα που θα καλύψουμε στο Πακέτο
Πολυμέσων είναι τα εξής : 

Δημιουργία Πράσινου Επιχειρηματικού Σχεδίου &

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας .

Πρόσληψη προσωπικού και Πράσινες θέσεις
εργασίας & Οικολογική Νοοτροπία στην
επιχείρηση .

Επόμενα Βήματα

Η 2η συνάντηση του GREENWAVE φιλοξενήθηκε από τον εταίρο MARCA, έναν οργανισμό βιώσιμης
ανάπτυξης, στο πανέμορφο Montemor-O-Novo της Πορτογαλίας, στις 21-22 Ιουνίου 2022. Οι εταίροι
που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν, συμμετείχαν διαδικτυακά .

Η ατζέντα περιελάμβανε την πρόοδο του PR1 προς την ολοκλήρωσή του, την προετοιμασία και το
χρονοδιάγραμμα για το PR2 (Εκπαιδευτικό Πακέτο Πολυμέσων & Παιχνίδι AR) και το PR3 (Πύλη και
Εργαλείο Πρόσληψης). Ακολούθησαν τα Σχέδια Διαχείρισης Ποιότητας και Διάδοσης, καθώς και
διάφορα διοικητικά θέματα (Ενδιάμεση Έκθεση, Οικονομικά στοιχεία, επόμενη συνάντηση κ .λπ.). Οι
τοπικοί συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν το φυτώριο της Marca.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ 'ανάγκη τις απόψεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η
Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις . 

Αριθμός Έργου : 2021-1-BG01-KA220-YOU-000028793
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2η συνάντηση στην Πορτογαλία

Νόμιμη Σύσταση Επιχείρησης & Ενεργή
Επιχειρηματική Στάση για το Περιβάλλον .

Συστημική Σκέψη και Επίλυση Προβλημάτων
μέσω Επιχειρηματικής και Διεργασιακής
Προσέγγισης & Βιωσιμότητα και Μη
Βιωσιμότητα .

Δεξιότητες Κριτικής Σκέψης - Στρατηγικές
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πληροφοριών & Το
μέλλον των Πράσινων Ευκαιριών-Στρατηγικές
Διερεύνησης της Αγοράς . 

Παράλληλα σχεδιάζονται οι μηχανισμοί του
παιχνιδιού AR με βάση τις εναλλακτικές προτάσεις
που παρουσιάστηκαν στο 2ο ΤΠΜ και την
οριστικοποίηση του σχήματος του παιχνιδιού .


