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GREEN VET CHOICES 
Boj proti podnebnim spremembam in spodbujanje inovacij s 

povečanjem zanimanja za zelene poklice poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja s krepitvijo digitalnega pripovedovanja zgodb 

 

 

O projektu 
Podnebne spremembe zadevajo vsakogar in predstavljajo veliko grožnjo 

svetovni družbi, saj lahko prizadenejo več milijonov ljudi ter povzročijo 

naravne nesreče po vsem svetu. 

Evropska unija se zavzema za boj proti podnebnim spremembam in bolj 

zeleno prihodnost ter uvaja več pobud, kot je na primer Evropski zeleni 

dogovor. 

Projekt Green VET Choices se pridružuje boju za bolj zdrav planet z 

razvojem in izvajanjem inovativne učne metodologije za povečanje 

zelenih spretnosti in zanimanja za zeleno poklicno izobraževanje in 

usposabljanje. Poklici poklicnega izobraževanja in usposabljanja ponujajo bogate priložnosti za posameznike, 

ki jih zanimajo zelene tehnologije, zeleno podjetništvo, zeleno socialno poslovanje in sorodne okoljsko 

ozaveščene industrije. Ti poklici igrajo ključno vlogo pri prizadevanju za bolj zdravo okolje in zeleno rast v 

evropskih gospodarstvih. 

Cilji projekta  
 Dvig okoljske zavesti 

 Spodbujanje zanimanja za zelene kariere poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja: obstaja veliko inovativnih zelenih 

poklicev in ponudb poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 

povezanih z okoljskimi vprašanji, vendar je potrebno med 

sedanjimi in potencialnimi učenci poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja dvigniti zavest o teh možnih in privlačnih poklicnih 

poteh. 

 Povečanje kompetenc, potrebnih za te poklice, kot so zelene in 

digitalne spretnosti 

 Povečati nagnjenost k okolju prijaznemu življenjskemu slogu 

 Prispevati k inovacijam v poklicnem izobraževanju in usposabljanju z uvajanjem novih in zanimivih 

pristopov učenja in poučevanja prek virtualnega portala in digitalnega modela projekta, ki sta na voljo na 

spletu kot OER. 

 

Trajanje projekta:  

Februar 2022 – Maj 2024 
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Ciljne skupine  
S projektnimi aktivnostmi želi GREEN VET CHOICES doseči naslednje ciljne skupine: 

Ciljna skupina 1 - Upravičenci: 

Učenci poklicnega izobraževanja med in ob koncu poklicnega 

izobraževanja  

 Potencialni in bodoči učenci poklicnega izobraževanja in usposabljanja, kot so višješolski študenti 

Ciljna skupina 2 - Strokovnjaki: 

 Trenerji in učitelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja  

 Osebe, ki delajo v zelenih industrijah in poklicih PIU 

 Mentorji pri učenju na delovnem mestu 

Projektni rezultati  
Za doseganje ciljev projekta bo konzorcij razvil naslednje produkte: 

R1 – Poročilo o raziskavi glede izbir zelenega poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja: ocena poklicnih poti in priložnosti zelenega poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja v partnerskih državah ob upoštevanju 

nacionalnih okoliščin in podnebnih izzivov. Poročilo bo na voljo kot povzetek 

in video povzetek v vseh partnerskih jezikih na spletni strani projekta 

R2 – Virtualni portal Green VET Choices: Odprto in participativno učno okolje, ki je na voljo v vseh partnerskih 

jezikih, ki uporablja pristop motiviranega pripovedovanja zgodb, s čimer se uporabnikom omogoči 

sprejemanje lastnih odločitev in kjer lahko izvedo več o zelenih poklicih. 

R3 - Digitalni model Green VET Choices: strokovna revija s približno 80 strani (na voljo v vseh partnerskih 

jezikih kot spletna publikacija z odprtim dostopom) in video antologija ključnih segmentov, ki predstavlja 

inovativne metodologije in didaktične koncepte uporabljene v projektu ter relevantne članke strokovnjakov. 

Digitalni model bo mogoče prenesti s spletne strani projekta. 

Uvodni sestanek 
Uvodni sestanek GREEN VET Choices je potekal prek platforme Zoom namesto v Firencah/IT, zaradi 

pandemije Covid-19. Predstavniki projektnih partnerjev so se srečali 14. in 15. februarja 2022, da bi se 

spoznali, dobili prvi vpogled v namene in cilje projekta ter začeli razvijati prvi rezultat projekta - poročilo o 

raziskavi GREEN VET CHOICES. To poročilo bo pripravljeno novembra 2022 in bo predstavljalo osnovo za 

razvoj drugih izdelkov projekta. 

2. projektni sestanek je potekal v Gradcu 11. in 12. julija 2022 in je partnerjem dal priložnost za razpravo o 

razvoju virtualnega portala. 

Ostanite z nami! 
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Spremljajte nas na 
 

 

 

P1   - CO&SO (IT) – project coordinator P2   - AUX\ILIUM (AT) 

 

P4   - CARDET (CY) 

 

P3   - THE RURAL HUB CLG (IE) 

 

P5   - REATTIVA - EUROPA REGIONE ATTIVA (IT) 

 

P6   - ISIS LEONARDO DA VINCI (IT) 

P7   - TRAINING FOR FUTURE (PT) 

 

P8   - GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE (SI 

www.greenvetchoices.eu 

 

@Green.VET.Choices 

http://www.greenvetchoices.eu/

